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 على رصيف المقهى

 دراسة اثنوجرافية لمنطقة متخلفة بمدينة طنطا
  محمد سعيد فرح

 خص الدراسة:مل

المناطق  وىى احدى  "ستونة"لمنطقة دؼ الدراسة الى تقديم وصف اثنوجرافي ته
 على المالحظةالباحث فيها اعتمد  ،ستكشافيةوىى دراسة ا كائنة بمدينة طنطاال

طرحت الدراسة لعدد من التساؤالت االستكشافية منها: و  بياناتاة لجمع الكأد  بالمشاركة
 في ما على الحصوؿ وسائل ييسر الذي الماؿ جمع على بالتكالب أيبد التحسين ىل

 التغيير أيبد أـ لمرافق؟،ا وتوصيل لخدماتا على الحصوؿ ويوفر منتجات من السوؽ
 تغيير أـ المسكن؟ تحسين أو بالحي؟، الطبية الخدمات وتوفير األبناء تعليم لىإ بالتطلع
 ورشة صاحب الى أجير عامل من التحوؿ أـ  األخرى؟ والبالد الوطن ترؾ أـ العمل؟
 تنمية الصغيرة رشةالو  ىذه تحقق فأ يمكن وىل المألوؼ؟، التقليدي الطابع ذات صغيرة

. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أىمها: أف الضخم؟ اإلنتاج عصر في اقتصادية
 في يختلفوف ولكنهم التحسين في مع رغبتهم  التخلف مظاىر وفرفضأىالي المنطقة ي

 يعنى التغيير طريقة على االتفاؽ عدـ إف وتوصلت الى ،أفضل حياة مستوى لبلوغ الوسائل
 الوظيفي التماسك وعدـ السمات من مجموعة حوؿ لهؤالء الخاصة الثقافة لتكام عدـ

 التي الواضحة الثقافية الصيغ يفتقدوف فرك  ال   فأىل الناس، بهؤالء الخاصة الثقافية للحياة
                                                           

 جامعة طنطا. -استاذ علم االجتماع بكلية اآلداب 
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 لنا شفتكما   .غيرىم عن تميزىم بهم خاصة ثقافة وجود يفند مما حياتهم، طريقة تحدد
 نسبيا، وفير ماؿ على يتحصلوف الورش وأصحاب والفنيين الحرفيين العماؿ أف المشاىدة

  المظهري. االستهالؾ لىإ وحولهم ىؤالء استهالؾ أنماط في غير مما

 .الستهالؾ، ا: اثنوجرافيا، المقهىكلمات مفتاحية

 :المقدمة

ع فػػػػػػػي الػػػػػػػدوؿ المتخلفػػػػػػػة سػػػػػػػاعة عنػػػػػػػاء، ال تسػػػػػػػتحق كػػػػػػػل كتػػػػػػػب علػػػػػػػم االجتمػػػػػػػا 
الت مجتمعػػػػػػػػػػػاتهم، وأداروا ظهػػػػػػػػػػػورىم ف تغاضػػػػػػػػػػػى علمػػػػػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػػػػػاع عػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػكإ

لمػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه المجتمعػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػن أحػػػػػػػػػػداث ولػػػػػػػػػػم يلتزمػػػػػػػػػػوا بقضػػػػػػػػػػايا 
شػػػػػػػػػعوبهم، ومػػػػػػػػػن القضػػػػػػػػػايا الهامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه البلػػػػػػػػػداف قضػػػػػػػػػية الفقػػػػػػػػػر والفقػػػػػػػػػراء، 
وترجػػػػػػػػع خطػػػػػػػػورة ىػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػكلة الػػػػػػػػى كونهػػػػػػػػا سػػػػػػػػببا ونتيجػػػػػػػػة لكػػػػػػػػل المشػػػػػػػػكالت 

ينػػػػػػػػػػا أف ندرسػػػػػػػػػػها االجتماعيػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػزعج النػػػػػػػػػػاس، ولػػػػػػػػػػذا يتعػػػػػػػػػػين عل
دراسػػػػػػػػػة واعيػػػػػػػػػػة تكفػػػػػػػػػل المسػػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػم سياسػػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػى 

 خطوات علمية.

السػػػػػػػػػػؤاؿ الػػػػػػػػػػذى يفػػػػػػػػػػرض نفسػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي المجتمعػػػػػػػػػػات المتخلفػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػو:  إال أف
ىػػػػػػػػػػل تػػػػػػػػػػؤدى جهػػػػػػػػػػود التنميػػػػػػػػػػة والتغييػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػى التغلػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػكلة الفقػػػػػػػػػػػر 
 والتخفيػػػػػػػػف مػػػػػػػػن حػػػػػػػػدتها و ثارىػػػػػػػػا، أـ أف كػػػػػػػػل مػػػػػػػػن يولػػػػػػػػد فقيػػػػػػػػرا يعػػػػػػػػي  ويمػػػػػػػػوت
فقيػػػػػػػػػرا؟، واذا كػػػػػػػػػاف الجػػػػػػػػػواب علػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػؤاؿ الثػػػػػػػػػاني باإليجػػػػػػػػػاب، فهػػػػػػػػػل للفقػػػػػػػػػراء 
خصػػػػػػػػائص مميػػػػػػػػزة لهػػػػػػػػم ال تتغيػػػػػػػػر ابػػػػػػػػدا، وىػػػػػػػػل لهػػػػػػػػم طريقػػػػػػػػة حيػػػػػػػػاة خاصػػػػػػػػة بهػػػػػػػػم، 
تجهػػػػػػػػل عائػػػػػػػػد كػػػػػػػػل جهػػػػػػػػود التنميػػػػػػػػة والتغييػػػػػػػػر مػػػػػػػػن أجػػػػػػػػل حيػػػػػػػػاة أفضػػػػػػػػل لهػػػػػػػػم؟، 
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بمعنػػػػػػػػى ىػػػػػػػػل ىنػػػػػػػػاؾ ثقافػػػػػػػػة للفقػػػػػػػػراء تحػػػػػػػػدد طريقػػػػػػػػة حيػػػػػػػػاتهم وأسػػػػػػػػلوب تفكيػػػػػػػػرىم 
ل الػػػػػػى جيػػػػػػل وتمنػػػػػػع جهػػػػػػود التغييػػػػػػر؟ وىػػػػػػل ىػػػػػػم عػػػػػػاجزوف تمامػػػػػػا تتػػػػػػوارث مػػػػػػن جيػػػػػػ

عػػػػػػػػػن أخػػػػػػػػػذ مبػػػػػػػػػادرة التحسػػػػػػػػػين؟، وىػػػػػػػػػل يكػػػػػػػػػرر األبنػػػػػػػػػاء طريقػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػاة والػػػػػػػػػديهم، 
والتبريػػػػػػػػػػرات العقالنيػػػػػػػػػػة والحيػػػػػػػػػػل الدفاعيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي ينفػػػػػػػػػػردوف بهػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػن غيػػػػػػػػػػرىم، 
والتػػػػػػػػػي تعتبػػػػػػػػػر مميػػػػػػػػػزة لهػػػػػػػػػم؟، وىػػػػػػػػػل طريقػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػاة ىػػػػػػػػػذه راسػػػػػػػػػخة مسػػػػػػػػػتقرة وال 

ن جيػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػل؟، كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػردد بػػػػػػػػػذلك كثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن تتغيػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػدا وتنتقػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػ
 االنثروبولوجيين وعلماء االجتماع في الغرب؟.  

ونقصػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػالفقراء ىػػػػػػػػػػػػػؤالء الػػػػػػػػػػػػػذين يعيشػػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػتوى مػػػػػػػػػػػػػنخفل،  
ويعجػػػػػػػػػػػزوف عػػػػػػػػػػػن اشػػػػػػػػػػػباع حاجػػػػػػػػػػػاتهم األساسػػػػػػػػػػػية، ونحػػػػػػػػػػػن ال نعػػػػػػػػػػػرؼ كػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػدد 
الفقػػػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػػػي مجتمعنػػػػػػػػػػػػا، فالبيانػػػػػػػػػػػػات اإلحصػػػػػػػػػػػػائية ليسػػػػػػػػػػػػت كافيػػػػػػػػػػػػة، ومقػػػػػػػػػػػػايي  

لفقػػػػػػػػر وتعريػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػراء لػػػػػػػػم يتفػػػػػػػػق عليهػػػػػػػػا ولكننػػػػػػػػا نهػػػػػػػػتم بهػػػػػػػػم لكػػػػػػػػونهم تحديػػػػػػػػد ا
يعيشػػػػػػػػوف بيننػػػػػػػػا، والتزامػػػػػػػػا منػػػػػػػػا بقضػػػػػػػػايا مجتمعنػػػػػػػػا، والتػػػػػػػػي تفػػػػػػػػرض علينػػػػػػػػا االىتمػػػػػػػػاـ 
بػػػػػػػػػػػػػالفقراء وعػػػػػػػػػػػػػدـ  تجػػػػػػػػػػػػػاىلهم، فهػػػػػػػػػػػػػم يتعػػػػػػػػػػػػػاملوف معنػػػػػػػػػػػػػا ونشػػػػػػػػػػػػػعر بمعانػػػػػػػػػػػػػاتهم، 
ونػػػػػػػػواجههم يوميػػػػػػػػا ابتػػػػػػػػدًاء مػػػػػػػػن صػػػػػػػػبى الكػػػػػػػػواء وصػػػػػػػػبى السػػػػػػػػباؾ، ومطػػػػػػػػاردة بػػػػػػػػائع 

لنػػػػػػػػا، وماسػػػػػػػػا األحذيػػػػػػػػة، وفػػػػػػػػى مواقػػػػػػػػف السػػػػػػػػيارات، والخادمػػػػػػػػات فػػػػػػػػي  اليانصػػػػػػػػيب
المنػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ، والمتسػػػػػػػػػػػػػػػػولين والنػػػػػػػػػػػػػػػػائمين فػػػػػػػػػػػػػػػػي الطرقػػػػػػػػػػػػػػػػات ومحطػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػكة 
الحديديػػػػػػػػة، وانتهػػػػػػػػاء بمسػػػػػػػػاكن الفقػػػػػػػػراء التػػػػػػػػي نمػػػػػػػػر بهػػػػػػػػا يوميػػػػػػػػا فػػػػػػػػي طريقنػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى 
عملنػػػػػػػػػػػػػا، ولػػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػػػنحن ندرسػػػػػػػػػػػػػهم لفهػػػػػػػػػػػػػم األسػػػػػػػػػػػػػباب الحقيقيػػػػػػػػػػػػػة وراء تػػػػػػػػػػػػػردى 

 مستواىم. 
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اء فػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػير الفقػػػػػػػػر وسػػػػػػػػلوؾ الفقػػػػػػػػراء الػػػػػػػػى اتجاىػػػػػػػػات ولقػػػػػػػػد انقسػػػػػػػػم العلمػػػػػػػػ
مختلفػػػػػػػة، فريػػػػػػػق يرجػػػػػػػع الفقػػػػػػػر الػػػػػػػى عجػػػػػػػز دخػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػؤالء عػػػػػػػن اشػػػػػػػباع الحاجػػػػػػػات 
والمطالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػي تتزايػػػػػػػػػد عامػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػاـ، وعػػػػػػػػػدـ قػػػػػػػػػدرتهم علػػػػػػػػػى اف يعيشػػػػػػػػػوا 
معيشػػػػػػػػة الئقػػػػػػػػة وىػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػف االقتصػػػػػػػػادي يتمركػػػػػػػػز حػػػػػػػػوؿ الظػػػػػػػػروؼ الخارجيػػػػػػػػة،  

صػػػػػػػػػادية التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػؤثر علػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػكيل سػػػػػػػػػلوؾ كمػػػػػػػػػا يتمثػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػامالت االقت
الفقػػػػػػػػػراء والتػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػرمهم مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػراء العناصػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػتهالكية والحصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػى 
الخػػػػػػػػػػػدمات االجتماعيػػػػػػػػػػػة واإلنتاجيػػػػػػػػػػػة، ويػػػػػػػػػػػرى ىػػػػػػػػػػػذا الفريػػػػػػػػػػػق اف ازديػػػػػػػػػػػاد الطلػػػػػػػػػػػب 

 على السلع والخدمات ىو مقياس القضاء على الفقر.

 والفريػػػػػػػػػػػق الثػػػػػػػػػػػاني يػػػػػػػػػػػرى أف سػػػػػػػػػػػلوؾ الفقػػػػػػػػػػػراء محصػػػػػػػػػػػلة الظػػػػػػػػػػػروؼ والضػػػػػػػػػػػغوط
البنائيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المواقػػػػػػػػػف المختلفػػػػػػػػػة، واف البنػػػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػػػاعي الكبيػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػذي 

، حيػػػػػػػػث يلعػػػػػػػػب غيػػػػػػػػر الفقػػػػػػػػراء دورا 6يحػػػػػػػػدد الظػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػي يعػػػػػػػػي  فيػػػػػػػػو الفقػػػػػػػػراء
 قياديا في توزيع الثروة والقوة والخدمات لصالحهم. 

ويركػػػػػػػػز الفريػػػػػػػػق الثالػػػػػػػػث علػػػػػػػػى االتجاىػػػػػػػػات الداخليػػػػػػػػة وأنمػػػػػػػػاط السػػػػػػػػلوؾ التػػػػػػػػي 
قيػػػػػػػر، وأنصػػػػػػػار ىػػػػػػػذا الفريػػػػػػػق يهتمػػػػػػػوف بالبحػػػػػػػث عػػػػػػػن أسػػػػػػػباب يؤديهػػػػػػػا الشػػػػػػػخص الف

الفقػػػػػػػػػػػر و ثػػػػػػػػػػػاره فػػػػػػػػػػػي طبػػػػػػػػػػػاع الشػػػػػػػػػػػخص الفقيػػػػػػػػػػػر وخلقػػػػػػػػػػػو واتجاىاتػػػػػػػػػػػو، ويسػػػػػػػػػػػموف 
 الفقراء بالتبلد والفساد الخلقي.

                                                           
1  Eatelle Fuchs:  Education and Culture of Poverty.in Thomas 

Weaver and Alvin Magid ‘’ed’’, poverty, new interdisciplinary, 

san Francisco,1969 
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ومػػػػػػػػػػن الخصػػػػػػػػػػائص األخػػػػػػػػػػرى التػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػقطها ىػػػػػػػػػػذا الفريػػػػػػػػػػق علػػػػػػػػػػى الفقػػػػػػػػػػراء، 
االيمػػػػػػػاف بػػػػػػػػالعجز عػػػػػػػػن تغييػػػػػػػػر البيلػػػػػػػػة، وااليمػػػػػػػاف بػػػػػػػػأف خصػػػػػػػػائص حيػػػػػػػػاتهم شػػػػػػػػكلتها 
قػػػػػػػػػػوى خارجيػػػػػػػػػػة ال يمكػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػيطرة عليهػػػػػػػػػػا، واالحسػػػػػػػػػػاس بالدونيػػػػػػػػػػة إزاء الػػػػػػػػػػذين 
يسػػػػػػػػػيطروف علػػػػػػػػػى المجتمػػػػػػػػػع، واسػػػػػػػػػتحالة التخطػػػػػػػػػي ، وتقبػػػػػػػػػل األشػػػػػػػػػياء كمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي، 
والعجػػػػػػػػز عػػػػػػػػن اتخػػػػػػػػاذ قػػػػػػػػرارات مصػػػػػػػػيرية، والعجػػػػػػػػز عػػػػػػػػن تحديػػػػػػػػد خطػػػػػػػػ  عقالنيػػػػػػػػة، 
ويػػػػػػػرى ىػػػػػػػذا الفريػػػػػػػق أف الفقػػػػػػػر يضػػػػػػػفي علػػػػػػػى ىػػػػػػػؤالء الفقػػػػػػػراء طابعػػػػػػػا مميػػػػػػػزا تخلػػػػػػػده 

 التنشلة الوالدية. عملية 

إف القػػػػػػػػوؿ بوجػػػػػػػػود ثقافػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػة للفقػػػػػػػػراء يكشػػػػػػػػف عػػػػػػػػن التنػػػػػػػػاقل المنطقػػػػػػػػي 
بػػػػػين القػػػػػػوؿ بوجػػػػػػود ثقافػػػػػػة عامػػػػػػة للمجتمػػػػػػع كلػػػػػو، وىػػػػػػي نسػػػػػػق فػػػػػػي بنػػػػػػاء عػػػػػػاـ يتغيػػػػػػر 
باسػػػػػػػػػػتمرار، والقػػػػػػػػػػوؿ بوجػػػػػػػػػػود ثقافػػػػػػػػػػة فرعيػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػة خالػػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػػالفقراء ال تقبػػػػػػػػػػل 

الحلػػػػػػػػوؿ لكػػػػػػػػل  التغييػػػػػػػػر، وتحػػػػػػػػدد ىػػػػػػػػذه الثقافػػػػػػػػة الفرعيػػػػػػػػة مجموعػػػػػػػػة جػػػػػػػػاىزة مػػػػػػػػن
المشػػػػػػػػكالت اإلنسػػػػػػػػانية التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػو الفقػػػػػػػػراء، كمػػػػػػػػا تسػػػػػػػػتخدـ كوظػػػػػػػػائف توافقيػػػػػػػػة 

 ىامة لمواجهة الضغوط التنظيمية.

وبالمثػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػالقوؿ بوجػػػػػػػػػػػود ثقافػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالفقراء قػػػػػػػػػػػوؿ تعػػػػػػػػػػػوزه الدقػػػػػػػػػػػة 
العلميػػػػػػػػػػػة، ألف الفقػػػػػػػػػػػراء جػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػن المجتمػػػػػػػػػػػع، يشػػػػػػػػػػػاركوف الكػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػق 

االجتماعيػػػػػػػػػػػػة والثقافيػػػػػػػػػػػػة واالقتصػػػػػػػػػػػػادية  األفكػػػػػػػػػػػػار والقػػػػػػػػػػػػيم، ويتػػػػػػػػػػػػأثروف بػػػػػػػػػػػػالتغيرات
التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػم المجتمػػػػػػػػع، والتػػػػػػػػي تػػػػػػػػنعك  علػػػػػػػػى سػػػػػػػػلوكهم وأفكػػػػػػػػارىم، ولػػػػػػػػذا تهػػػػػػػػدـ 
نظريػػػػػػػة ثقافػػػػػػػة الفقػػػػػػػر مػػػػػػػن أساسػػػػػػػها باعتبػػػػػػػار أف الفقػػػػػػػراء يشػػػػػػػاركوف فػػػػػػػي نسػػػػػػػق القػػػػػػػيم 

 المتغير مع باقي أفراد المجتمع، وال ينعزلوف عنهم. 



حممد سعيد فرح| على رصيف املقهى 
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الناحيػػػػػػػػػػػػػػة  اف مفهػػػػػػػػػػػػػػـو الفقػػػػػػػػػػػػػػر نسػػػػػػػػػػػػػػبى، لػػػػػػػػػػػػػػذا ال يصػػػػػػػػػػػػػػا وال يجػػػػػػػػػػػػػػوز مػػػػػػػػػػػػػػن
الموضػػػػػػػػػوعية أف نعمػػػػػػػػػم  راء ونتػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػات أجريػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي مجتمعػػػػػػػػػات تختلػػػػػػػػػف 
عنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي نظامهػػػػػػػػا االقتصػػػػػػػػادي وتقاليػػػػػػػػدىا ودينهػػػػػػػػا وظروفهػػػػػػػػا التاريخيػػػػػػػػة واوضػػػػػػػػاعها 

 السياسية.

ولقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتقرانا مػػػػػػػػػن معايشػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػل أنمػػػػػػػػػاط مػػػػػػػػػن الفقػػػػػػػػػراء أف ىنػػػػػػػػػاؾ تباينػػػػػػػػػا 
ىنػػػػػػػػػاؾ ثنائيػػػػػػػػػة  واضػػػػػػػػػحا بػػػػػػػػػين الكبػػػػػػػػػار والشػػػػػػػػػباب إزاء مشػػػػػػػػػكالت مجػػػػػػػػػتمعهم، وأف

فػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػاليب التفكيػػػػػػػػػػر والحلػػػػػػػػػػوؿ التػػػػػػػػػػي تقتػػػػػػػػػػرح لهػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػكالت، وىنػػػػػػػػػػاؾ 
ازدواجيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي االتجاىػػػػػػػػػػات إزاء التعلػػػػػػػػػػيم وتنظػػػػػػػػػػيم األسػػػػػػػػػػرة والعمػػػػػػػػػػل واالدخػػػػػػػػػػار، 
ونحػػػػػػػػػػػػن ال نسػػػػػػػػػػػػتطيع أف نصػػػػػػػػػػػػفهم جميعػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالعجز والقصػػػػػػػػػػػػور وعػػػػػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػػػػػدرة 
واالستسػػػػػػػػػػالـ للواقػػػػػػػػػػع، وعػػػػػػػػػػدـ محاولػػػػػػػػػػة التغلػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػى الظػػػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػي  

 .بهم

ولقػػػػػػػػػد بينػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػا المعيشػػػػػػػػػة أف الفقػػػػػػػػػراء أنمػػػػػػػػػاط، ولػػػػػػػػػي  الفقيػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػن 
يعػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػاع المجتمػػػػػػػػػع ويعمػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػال يثيػػػػػػػػػر االشػػػػػػػػػملزاز واالحتقػػػػػػػػػار. فقػػػػػػػػػد 
ظهػػػػػػر لنػػػػػػا نمػػػػػػ  جديػػػػػػد مػػػػػػن الفقػػػػػػراء ىػػػػػػو نمػػػػػػ  الموظػػػػػػف محػػػػػػدود الػػػػػػدخل الػػػػػػذي 

 يعاني من الظروؼ التي تحي  بو لعجزه عن توفير مطالب أسرتو. 

فػػػػػػػػػي أشخاصػػػػػػػػػهم ويسػػػػػػػػػعوف لجمػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػاؿ لتغييػػػػػػػػػر وىػػػػػػػػػم يعيشػػػػػػػػػوف الحاضػػػػػػػػػر 
طريقػػػػػػػة حيػػػػػػػاتهم، كمػػػػػػػا يؤمنػػػػػػػوف بػػػػػػػالتغيير فػػػػػػػي شخصػػػػػػػية أوالدىػػػػػػػم، فهػػػػػػػم يخططػػػػػػػوف 
للمسػػػػػػػػػتقبل مػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػالؿ تعلػػػػػػػػػيم األبنػػػػػػػػػاء، وتحسػػػػػػػػػين مسػػػػػػػػػتواىم التعليمػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذي 

 يؤدى الى تحسين المكانة المهنية لألبناء.
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ى فثمػػػػػػػػة مظػػػػػػػػاىر عديػػػػػػػػدة تػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػى عػػػػػػػػدـ االستسػػػػػػػػالـ للواقػػػػػػػػع منهػػػػػػػػا: الػػػػػػػػوع
الحػػػػػػػػػواس، كمػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػفهم  يبالتفػػػػػػػػػاوت الطبقػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػالمجتمع، وىػػػػػػػػػم ليسػػػػػػػػػوا متبلػػػػػػػػػد

اوسػػػػػػػػػػػكار لػػػػػػػػػػػوي ، ألنهػػػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػػػوف باألحػػػػػػػػػػػداث التػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػدث حػػػػػػػػػػػولهم علػػػػػػػػػػػى 
المسػػػػػػػػػػػتوى المحلػػػػػػػػػػػى والمسػػػػػػػػػػػتوى القػػػػػػػػػػػومي والمسػػػػػػػػػػػتوى العػػػػػػػػػػػالمي، كمػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػوف 
باسػػػػػػػتغالؿ أصػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػل والتجػػػػػػػػار لهػػػػػػػػم، والتطلػػػػػػػع الػػػػػػػػى تجنيػػػػػػػب األبنػػػػػػػػاء ممػػػػػػػػا 

كػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػك فػػػػػػػػي االىتمػػػػػػػػاـ بتعلػػػػػػػػيمهم وإف تباينػػػػػػػػت النظػػػػػػػػرة مػػػػػػػػن عانػػػػػػػػاه اتبػػػػػػػػاء، ويتأ
تعلػػػػػػػػيم االبػػػػػػػػن والبنػػػػػػػػة، والحػػػػػػػػراؾ المهنػػػػػػػػي وسػػػػػػػػعى األبنػػػػػػػػاء الػػػػػػػػى العمػػػػػػػػل فػػػػػػػػي مهػػػػػػػػن 
تخػػػػػػػػػػالف مهػػػػػػػػػػن اتبػػػػػػػػػػاء والحػػػػػػػػػػراؾ التعليمػػػػػػػػػػي، فلػػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػػد األبنػػػػػػػػػػاء يرثػػػػػػػػػػوف أميػػػػػػػػػػة 
الوالػػػػػػػػػػدين، والمنطقػػػػػػػػػػة مملػػػػػػػػػػوءة بحػػػػػػػػػػاالت تبػػػػػػػػػػاء أميػػػػػػػػػػين حصػػػػػػػػػػل أوالدىػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػى 

ن تركػػػػػػػػػػػوا المنطقػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػاطق أخػػػػػػػػػػػرى، والحػػػػػػػػػػػراؾ مػػػػػػػػػػػؤىالت عاليػػػػػػػػػػػة، والػػػػػػػػػػػذي
االقتصػػػػػػػػػػادي نتيجػػػػػػػػػػة زيػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػدخل وتحػػػػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػػػػل األجػػػػػػػػػػراء الػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػحاب 
عمػػػػػػػػػػػل، والسػػػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػين الخػػػػػػػػػػػدمات والمرافػػػػػػػػػػػق بالمسػػػػػػػػػػػاىمة الماليػػػػػػػػػػػة، 
والسػػػػػػػػعي إلػػػػػػػػى االشػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة، وتقبػػػػػػػػل األفكػػػػػػػػار الجديػػػػػػػػدة 

يػػػػػػػػػل وظيفػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػجد مػػػػػػػػػن مكػػػػػػػػػاف مثػػػػػػػػػل تنظػػػػػػػػػيم األسػػػػػػػػػرة وتوظيػػػػػػػػػف االبنػػػػػػػػػة وتحو 
للعبػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػى مراكػػػػػػػػػػػػز لتقػػػػػػػػػػػديم الخػػػػػػػػػػػػدمات، واالقبػػػػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػراء السػػػػػػػػػػػػلع 
والكماليػػػػػػػػػػػػػات خاصػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػذياع والتلفػػػػػػػػػػػػػاز واألدوات المنزليػػػػػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػػػػػو باألجػػػػػػػػػػػػػل، 
والشػػػػػػػكوى مػػػػػػػن األوضػػػػػػػاع القائمػػػػػػػة وىػػػػػػػى صػػػػػػػورة مػػػػػػػن صػػػػػػػور رفػػػػػػػل الواقػػػػػػػع والتبػػػػػػػـر 

لموف ال منػػػػػػػػػػػو. وكػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػذه المظػػػػػػػػػػػاىر تفنػػػػػػػػػػػد أنهػػػػػػػػػػػم متبلػػػػػػػػػػػدوف وأنهػػػػػػػػػػػم مستسػػػػػػػػػػػ
يتػػػػػػػػذمروف، وتعكػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػورة المكبوتػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد بعضػػػػػػػػهم، وااليمػػػػػػػػاف بالطػػػػػػػػب وزيػػػػػػػػادة 

 استهالؾ الدواء، والسعي الى الهجرة لتغيير األوضاع.
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ومػػػػػػػػػػن مظػػػػػػػػػػاىر التحسػػػػػػػػػػين والتغييػػػػػػػػػػر أف المػػػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػػػبا قيمػػػػػػػػػػة عليػػػػػػػػػػا، الكػػػػػػػػػػل 
يسػػػػػػػعى الػػػػػػػى المػػػػػػػاؿ، ولكػػػػػػػن السػػػػػػػوؽ يمػػػػػػػتص كػػػػػػػل مػػػػػػػا يجمعونػػػػػػػو ويدخرونػػػػػػػو لتغييػػػػػػػر 

لهم الػػػػػػػػػػى طبقػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػؤمن باالسػػػػػػػػػػتهالؾ لتعػػػػػػػػػػويل سػػػػػػػػػػنوات أوضػػػػػػػػػػاعهم، ومػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػو 
أف يعيشػػػػػػػوا كمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػي  “الحرمػػػػػػػاف، وىػػػػػػػػم يبػػػػػػػرروف ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػلوؾ بػػػػػػػأنهم يريػػػػػػػػدوف 

 الناس". 

 خصائص الفقراء:
ولكػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػاؾ خصػػػػػػػػائص ال تميػػػػػػػػزىم وحػػػػػػػػدىم مثػػػػػػػػل االتكاليػػػػػػػػة، فتلػػػػػػػػك سػػػػػػػػمة 
تخػػػػػػػػػػص المصػػػػػػػػػػريين، وتػػػػػػػػػػرتب  بجهلهػػػػػػػػػػم بعقيػػػػػػػػػػدتهم الدينيػػػػػػػػػػة، ىنػػػػػػػػػػاؾ تصػػػػػػػػػػرفات ال 

خلقهػػػػػػػػػم وطبػػػػػػػػػاعهم مثػػػػػػػػػل الفشػػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػػي أو العمػػػػػػػػػل أو التسػػػػػػػػػرب تعػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػى 
مػػػػػػػػن المدرسػػػػػػػػة، فالفشػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػي ال يرجػػػػػػػػع الػػػػػػػػى انخفػػػػػػػػاض ذكػػػػػػػػائهم وال يرجػػػػػػػػع 
الػػػػػػػػى قػػػػػػػػيم الفقػػػػػػػػراء، بػػػػػػػػل الػػػػػػػػى قصػػػػػػػػور نظػػػػػػػػاـ التعلػػػػػػػػيم نفسػػػػػػػػو، ونوعيػػػػػػػػة المػػػػػػػػدرس 
الػػػػػػػػػػذى يعلػػػػػػػػػػم أبنػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػاكني المنػػػػػػػػػػاطق المتخلفػػػػػػػػػػة، ورغػػػػػػػػػػم محػػػػػػػػػػاوالت اجهػػػػػػػػػػاض 

اف أبنػػػػػػػاء المنػػػػػػػاطق المتخلفػػػػػػػػة يتفوقػػػػػػػوف علػػػػػػػى الظػػػػػػػػروؼ ثمػػػػػػػار مجانيػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم، فػػػػػػػػ
المحيطػػػػػػػػة بهػػػػػػػػم، وعلػػػػػػػػى ظػػػػػػػػروؼ المسػػػػػػػػكن الػػػػػػػػذى يخلػػػػػػػػو مػػػػػػػػن أمػػػػػػػػاكن مخصصػػػػػػػػة 
السػػػػػػػػػػػػػتذكار الػػػػػػػػػػػػػدروس، فهػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػػػتذكروف دروسػػػػػػػػػػػػػهم فػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػجد أو 

سػػػػػػػػػهروف يخرجػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػى أطػػػػػػػػػراؼ الكفػػػػػػػػػر لمراجعػػػػػػػػػة دروسػػػػػػػػػهم فػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػالء، أو ي
حتػػػػػػػػػى  واثػػػػػػػػابر  ينالػػػػػػػػذكػػػػػػػػم نجػػػػػػػػػا مػػػػػػػػن ىػػػػػػػػؤالء الليػػػػػػػػل بجػػػػػػػػوار مصػػػػػػػػباح خافػػػػػػػػت، و 

فػػػػػػػػي مجتمعنػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػت طبقػػػػػػػػة لػػػػػػػػى أعلػػػػػػػػى  المكانػػػػػػػػات، فالطبقػػػػػػػػة الفقيػػػػػػػػرة وا إوصػػػػػػػػل
 فرادىا.  أمغلقة على 

هم تػػػػػػػػػؤمن بالمشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػل وقػػػػػػػػػد كشػػػػػػػػػفت الدراسػػػػػػػػػة لنػػػػػػػػػا أف كثػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػن
ػػػػػػػػػػػر( مشػػػػػػػػػػػكالت ، فهػػػػػػػػػػػم  ال يفتقػػػػػػػػػػػدوف الفاعليػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػؤثرة وال الرغبػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي )ال كف 
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لخاصػػػػػػػة والعامػػػػػػػة، وأبسػػػػػػػ  صػػػػػػػور المسػػػػػػػاىمة مػػػػػػػع اتخػػػػػػػرين فػػػػػػػي تػػػػػػػذليل العقبػػػػػػػات ا
المشػػػػػػػاركة ىػػػػػػػي المشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي جمػػػػػػػع المػػػػػػػاؿ، رغػػػػػػػم حػػػػػػػاجتهم إليػػػػػػػو "قليػػػػػػػل القليػػػػػػػل 
يجمػػػػػػػػع" ولقػػػػػػػػد سػػػػػػػػاىموا فػػػػػػػػي جمػػػػػػػػع أمػػػػػػػػواؿ عمػػػػػػػػرت بعػػػػػػػػل المسػػػػػػػػاجد دوف قسػػػػػػػػر 
أو اكػػػػػػػػػػراه، وىػػػػػػػػػػم يؤمنػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػأف مشػػػػػػػػػػكالتهم لػػػػػػػػػػن تحلهػػػػػػػػػػا الجهػػػػػػػػػػود العشػػػػػػػػػػوائية 

لشػػػػػػػػعبية والجهػػػػػػػػود الفرديػػػػػػػػة، بػػػػػػػػل  يتطلػػػػػػػػب األمػػػػػػػػر تنسػػػػػػػػيق التعػػػػػػػػاوف بػػػػػػػػين الجهػػػػػػػػود ا
الحكوميػػػػػػػػة مػػػػػػػػن أجػػػػػػػػل تحسػػػػػػػػين المرافػػػػػػػػق والخػػػػػػػػدمات بػػػػػػػػالكفر، فػػػػػػػػالواقع المتػػػػػػػػردي 
اكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػن جهػػػػػػػػود أفػػػػػػػػراد، إال أف ىنػػػػػػػػاؾ فلػػػػػػػػة ال تػػػػػػػػؤمن بالقػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى التغييػػػػػػػػر إال 
اذا حػػػػػػػدث ىػػػػػػػذا التغييػػػػػػػر مػػػػػػػن قػػػػػػػوة عليػػػػػػػا ... ومػػػػػػػن النمػػػػػػػاذج المشػػػػػػػرفة للمشػػػػػػػاركة 

بعػػػػػػػل مشػػػػػػػػكالت  وعػػػػػػػدـ السػػػػػػػلبية، جهػػػػػػػػود الػػػػػػػبعل فػػػػػػػػي العمػػػػػػػل السياسػػػػػػػي وحػػػػػػػػل
الحػػػػػػػػػػى، وىػػػػػػػػػػذه الجهػػػػػػػػػػود التػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػذلت مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػالؿ المشػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػل 
السياسػػػػػػػػػي لخدمػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػرح تسػػػػػػػػػاؤالت عػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػدور الػػػػػػػػػذى يمكػػػػػػػػػن أف يقػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػو 
المتعلمػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػن أبنػػػػػػػػػػاء ىػػػػػػػػػػذه المنػػػػػػػػػػاطق، ونوعيػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػادات التػػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػن أف 
تفرخهػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذه المنػػػػػػػػاطق، وىػػػػػػػػل أفضػػػػػػػػل القيػػػػػػػػادات فػػػػػػػػي األحيػػػػػػػػاء المتخلفػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي 

هػػػػػػػػا أـ الغريبػػػػػػػػة عػػػػػػػػن الحػػػػػػػػى ومشػػػػػػػػكالتو والتػػػػػػػػي تصػػػػػػػػل الػػػػػػػػى مكانػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تنشػػػػػػػػأ ب
القيػػػػػػػػػػػػادة بقػػػػػػػػػػػػوة المػػػػػػػػػػػػاؿ واإلعػػػػػػػػػػػػالـ؟ ، اذ أف ىنػػػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػػػعورا قويػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػأف مػػػػػػػػػػػػن 
يختػػػػػػػػارونهم كثيػػػػػػػػرا مػػػػػػػػا ينسػػػػػػػػلخوف عػػػػػػػػنهم، ولمػػػػػػػػاذا ال يلتػػػػػػػػـز أبنػػػػػػػػاء الكفػػػػػػػػر الػػػػػػػػذين 

الػػػػػػػػذين نشػػػػػػػػأوا فيػػػػػػػػو؟، ولمػػػػػػػػاذا  ، )بػػػػػػػػال كف ر(يتحركػػػػػػػػوف مهنيػػػػػػػػا واجتماعيػػػػػػػػا وتعليميػػػػػػػػا 
 ؟. )ال كف ر(من االعتراؼ باالنتماء إلى يستحوف 

كػػػػػػػػذلك يشػػػػػػػػػكو سػػػػػػػػػكاف الكفػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن نقػػػػػػػػص حاجػػػػػػػػػاتهم مػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػلع وسػػػػػػػػػوء 
الخػػػػػػػدمات وتػػػػػػػدىور المرافػػػػػػػق، فهػػػػػػػل يرجػػػػػػػع ذلػػػػػػػك الػػػػػػػى نقػػػػػػػص امكانيػػػػػػػاتهم أـ الػػػػػػػى 
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الثقافػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة بهػػػػػػػػم، اف السػػػػػػػػمات الثقافيػػػػػػػػة السػػػػػػػػائدة بيػػػػػػػػنهم ال تفسػػػػػػػػر العجػػػػػػػػز 
نقػػػػػػػص المرافػػػػػػػق، فهػػػػػػػل يرجػػػػػػػع ذلػػػػػػػك المػػػػػػػالي لهػػػػػػػؤالء، وال تبػػػػػػػرر سػػػػػػػوء الخػػػػػػػدمات و 

الػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػوء توزيػػػػػػػػػػػع الثػػػػػػػػػػروة وعػػػػػػػػػػػدـ عدالػػػػػػػػػػػة توزيػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػػدمات، اذ أف األحيػػػػػػػػػػػاء 
الراقيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػكنها مػػػػػػػػػن يملكػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػوة المػػػػػػػػػاؿ وقػػػػػػػػػوة السػػػػػػػػػلطة ىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي 

 تحصل على أفضل الخدمات بينما يحـر اتخروف منها؟ 

 تساؤالت الدراسة: 

بػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التحسػػػػػػػػين وقػػػػػػػػد بينػػػػػػػػت لنػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػة رفػػػػػػػػل مظػػػػػػػػاىر التخلػػػػػػػػف والرغ
ولكػػػػػػػػػنهم يختلفػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػي أفضػػػػػػػػػل الوسػػػػػػػػػائل لبلػػػػػػػػػوغ مسػػػػػػػػػتوى حيػػػػػػػػػاة أفضػػػػػػػػػل، ىػػػػػػػػػل 
التحسػػػػػػػػين يبػػػػػػػػدا بالتكالػػػػػػػػب علػػػػػػػػى جمػػػػػػػػع المػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػذي ييسػػػػػػػػر وسػػػػػػػػائل الحصػػػػػػػػوؿ 
علػػػػػػى مػػػػػػػا فػػػػػػي السػػػػػػػوؽ مػػػػػػن منتجػػػػػػػات ويػػػػػػوفر الحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػى الخػػػػػػػدمات وتوصػػػػػػػيل 
لمرافػػػػػػػػػػق؟، أـ يبػػػػػػػػػػدا التغييػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػالتطلع الػػػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػػػيم األبنػػػػػػػػػػاء وتػػػػػػػػػػوفير الخػػػػػػػػػػدمات 

طبيػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالحي؟، أو تحسػػػػػػػػػػػين المسػػػػػػػػػػػكن؟ أـ تغييػػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػػل؟ أـ تػػػػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػػػػوطن ال
والػػػػػػػػبالد األخػػػػػػػػرى؟  أـ التحػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػن عامػػػػػػػػل أجيػػػػػػػػر الػػػػػػػػى صػػػػػػػػاحب ورشػػػػػػػػة صػػػػػػػػغيرة 
ذات الطػػػػػػػػػػػابع التقليػػػػػػػػػػػدي المػػػػػػػػػػػألوؼ؟، وىػػػػػػػػػػػل يمكػػػػػػػػػػػن اف تحقػػػػػػػػػػػق ىػػػػػػػػػػػذه الورشػػػػػػػػػػػة 
الصػػػػػػػػػغيرة تنميػػػػػػػػػة اقتصػػػػػػػػػادية فػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػر اإلنتػػػػػػػػػاج الضػػػػػػػػػخم؟ . إف عػػػػػػػػػدـ االتفػػػػػػػػػاؽ 

يعنػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػدـ تكامػػػػػػػػػػل الثقافػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػػؤالء حػػػػػػػػػػوؿ  علػػػػػػػػػػى طريقػػػػػػػػػػة التغييػػػػػػػػػػر
مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػمات وعػػػػػػػػػدـ التماسػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػوظيفي للحيػػػػػػػػػاة الثقافيػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة 
بهػػػػػػػؤالء النػػػػػػػاس، فأىػػػػػػػل الكفػػػػػػػر يفتقػػػػػػػدوف الصػػػػػػػيغ الثقافيػػػػػػػة الواضػػػػػػػحة التػػػػػػػي تحػػػػػػػدد 

 طريقة حياتهم، مما يفند وجود ثقافة خاصة بهم تميزىم عن غيرىم.
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لمعايشػػػػػػػػػة اليوميػػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػؤالء، أىمهػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػن وثمػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػاؤالت أخػػػػػػػػػرى أثارتهػػػػػػػػػا ا
أىميػػػػػػػػة االتصػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػر حيػػػػػػػػاة الفقػػػػػػػػراء و رائهػػػػػػػػم وسػػػػػػػػلوكهم سػػػػػػػػواء االتصػػػػػػػػاؿ 
المباشػػػػػػػػػػػر أو غيػػػػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػػػػر، وعػػػػػػػػػػػن طبيعػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدور الػػػػػػػػػػػذي يمكػػػػػػػػػػػن أف تلعبػػػػػػػػػػػو 
اإلذاعػػػػػػػػة والتلفػػػػػػػػاز مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ الروايػػػػػػػػات التمثيليػػػػػػػػة والبػػػػػػػػرامج الدينيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي بػػػػػػػػث 

 التنمية. القيم الجديدة والتي تدفع بعملية 

وقػػػػػػػػػػد كشػػػػػػػػػػفت لنػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػاىدة أف العمػػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػػػرفيين والفنيػػػػػػػػػػين وأصػػػػػػػػػػحاب 
الػػػػػػػػورش يتحصػػػػػػػػلوف علػػػػػػػػى مػػػػػػػػاؿ وفيػػػػػػػػر نسػػػػػػػػبيا، ممػػػػػػػػا غيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي أنمػػػػػػػػاط اسػػػػػػػػتهالؾ 
ىػػػػػػػؤالء وحػػػػػػػولهم الػػػػػػػى االسػػػػػػػتهالؾ المظهػػػػػػػري، فهػػػػػػػل يرجػػػػػػػع ذلػػػػػػػك الػػػػػػػى مػػػػػػػا يؤمنػػػػػػػوف 
بػػػػػػػو مػػػػػػػن قػػػػػػػيم تواكليػػػػػػػة أـ الػػػػػػػى الرغبػػػػػػػة فػػػػػػػي تعػػػػػػػويل سػػػػػػػنوات الحرمػػػػػػػاف؟ والحكػػػػػػػم 

يع علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن يعزفػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػن العمػػػػػػػػػل يصػػػػػػػػػفهم بػػػػػػػػػأنهم كسػػػػػػػػػالى، فهػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػم  السػػػػػػػػػر 
كسػػػػػػػػػػػػالى متواكلػػػػػػػػػػػػوف، أـ اف العمػػػػػػػػػػػػل العضػػػػػػػػػػػػلي يػػػػػػػػػػػػنهكهم ويػػػػػػػػػػػػرىقهم ويجهػػػػػػػػػػػػدىم 

 ويساعد سوء التغذية على الشعور بالتعب المضنى؟.

وىنػػػػػػػػاؾ معوقػػػػػػػػات للتغييػػػػػػػػر أىمهػػػػػػػػا ادمػػػػػػػػاف الػػػػػػػػبعل المخػػػػػػػػدرات وىػػػػػػػػم يػػػػػػػػدمنوف 
وتسػػػػػػػػرب التالميػػػػػػػػذ مػػػػػػػػن  المكيفػػػػػػػػات والتػػػػػػػػدخين ىروبػػػػػػػػا مػػػػػػػػن مشػػػػػػػػكالت تعصػػػػػػػػرىم،

المدرسػػػػػػػػػػػة وىجػػػػػػػػػػػرة العمالػػػػػػػػػػػة المدربػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػؤثر علػػػػػػػػػػػى إنتاجيػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػانع 
والػػػػػػػورش، كمػػػػػػػا تػػػػػػػؤثر علػػػػػػػى أنمػػػػػػػاط االسػػػػػػػتهالؾ فػػػػػػػي الكفػػػػػػػر، وتؤكػػػػػػػد التبػػػػػػػاين بػػػػػػػين 
انمػػػػػػػػػػػاط مػػػػػػػػػػػن ال يملكػػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػوفير والعائػػػػػػػػػػػدين مػػػػػػػػػػػن المهجػػػػػػػػػػػر، وتزايػػػػػػػػػػػد 

اضػػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػػاء التطلعػػػػػػػػػػات الطبقيػػػػػػػػػػة باإلقبػػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػػى المزايػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػعار األر 
 وانحالؿ بعل العالقات الزواجية.
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بيػػػػػػػػػد أف ىػػػػػػػػػذه السػػػػػػػػػلبيات ال تميػػػػػػػػػزىم وحػػػػػػػػػدىم، فهػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػم المجتمػػػػػػػػػع كلػػػػػػػػػو، 
إف أنمػػػػػػػاط التفكيػػػػػػػر واشػػػػػػػكاؿ السػػػػػػػلوؾ التػػػػػػػي تسػػػػػػػود الكفػػػػػػػر ليسػػػػػػػت كلهػػػػػػػا فريػػػػػػػدة 
وليسػػػػػػػت خاصػػػػػػػة بهػػػػػػػم وحػػػػػػػدىم، كمػػػػػػػا أف جهػػػػػػػود التغييػػػػػػػر ابتػػػػػػػداء مػػػػػػػن السػػػػػػػعي إلػػػػػػػى 

ألبنػػػػػػػػػػػاء أو االيمػػػػػػػػػػػاف بتنظػػػػػػػػػػػيم االسػػػػػػػػػػػرة جمػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػاؿ أو التطلػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػػػػيم ا
ومظػػػػػػػػػاىر الحػػػػػػػػػراؾ فػػػػػػػػػي كافػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػوره ومظػػػػػػػػػاىر التبػػػػػػػػػـر والػػػػػػػػػرفل والسػػػػػػػػػخرية مػػػػػػػػػن 
الواقػػػػػػػػػػػع، كلهػػػػػػػػػػػا مظػػػػػػػػػػػاىر تكشػػػػػػػػػػػف لنػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػدـ االستسػػػػػػػػػػػالـ للواقػػػػػػػػػػػع وأنهػػػػػػػػػػػم ال 
يقدسػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػذا الواقػػػػػػػػع، بػػػػػػػػل يسػػػػػػػػعوف الػػػػػػػػى تغييػػػػػػػػره، وىػػػػػػػػذه الرغبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التغييػػػػػػػػر 

سػػػػػػػػند مػػػػػػػػن التجريػػػػػػػػب أو  تهػػػػػػػػدـ نظريػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػر التػػػػػػػػي عممهػػػػػػػػا أوسػػػػػػػػكار لػػػػػػػػوي  دوف
االسػػػػػػػػتقراء العلمػػػػػػػػي، وتكشػػػػػػػػف لنػػػػػػػػا إمكانيػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة لهػػػػػػػػؤالء النػػػػػػػػاس 
وتغييػػػػػػػػػر واقعهػػػػػػػػػم والتخفيػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػباب شػػػػػػػػػقائهم أو الحيلولػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػنهم وبػػػػػػػػػػين 
األسػػػػػػػػػػباب، التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػػػي بؤسػػػػػػػػػػهم وسػػػػػػػػػػعادتهم، وأف ىػػػػػػػػػػذا كلػػػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػػػن أف 

 يتحقق لو حدث تغير شامل في البناء االجتماعي. 

 عة الدراسة:طبي

ػػػػػػػريػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي "نوالدراسػػػػػػػات التػػػػػػػي قمنػػػػػػػا بهػػػػػػػا لػػػػػػػبعل الوىػػػػػػػذه ا   ك ف 
سػػػػػػػػتوتة" بمدينػػػػػػػػة طنطػػػػػػػػا ومنهػػػػػػػػا المقهػػػػػػػػى لمعرفػػػػػػػػة مػػػػػػػػدي امكانيػػػػػػػػات التنميػػػػػػػػة بػػػػػػػػين 

تصػػػػػػػػػػػػػػنف ضػػػػػػػػػػػػػػمن الدراسػػػػػػػػػػػػػػات االستكشػػػػػػػػػػػػػػافية، و  -ذوي المعيشػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػنخفل
تهػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػي معرفػػػػػػػػػػػػػػػػة خصػػػػػػػػػػػػػػػػائص ذوي المعيشػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػنخفل، و جمػػػػػػػػػػػػػػػػع 

يث اذا كػػػػػػػػػػػاف ثمػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػدوي مػػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػػػود التنميػػػػػػػػػػػة أـ ال؟، و المعلومػػػػػػػػػػػات لتحػػػػػػػػػػػد
تقصػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػا اذا كانػػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ جهػػػػػػػػػػػػػود للتحسػػػػػػػػػػػػػين أـ ال ؟، والبحػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػن 
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تسػػػػػػػػػػػػػػػاؤالت لمػػػػػػػػػػػػػػػدي تقػػػػػػػػػػػػػػػبلهم للتعلػػػػػػػػػػػػػػػيم و العمػػػػػػػػػػػػػػػل و الهجػػػػػػػػػػػػػػػرة و التخطػػػػػػػػػػػػػػػي  
للمسػػػػػػػػػػػػػػتقبل و البحػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػن المظػػػػػػػػػػػػػػاىر السػػػػػػػػػػػػػػلبية و االيجابيػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػد ذوي 

فقػػػػػػػػػوف دخػػػػػػػػػولهم علػػػػػػػػػي المعيشػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنخفل، وكيفيػػػػػػػػػة االتصػػػػػػػػػاؿ بيػػػػػػػػػنهم، وىػػػػػػػػػل ين
أبػػػػػػػػػواب االنفػػػػػػػػػاؽ الضػػػػػػػػػرورية أـ ال ؟ ، ونوعيػػػػػػػػػة التيػػػػػػػػػارات السػػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػر و 

 عالقات الناس بهم .

وىػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػات االستكشػػػػػػػػػػافية للكفػػػػػػػػػػر خطػػػػػػػػػػوة أوليػػػػػػػػػػة لبحػػػػػػػػػػوث أخػػػػػػػػػػري، 
مػػػػػػػػن اجػػػػػػػػػل التعػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى مظػػػػػػػػػاىر مسػػػػػػػػػتوي المعيشػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنخفل فػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػر، 

جػػػػػػل تخػػػػػػزين معلومػػػػػػات موثػػػػػػوؽ وىػػػػػػي أمػػػػػػر ال مفػػػػػػر منػػػػػػو فػػػػػػي البلػػػػػػداف الناميػػػػػػة مػػػػػػن أ
فيهػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػاىم فػػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػم سياسػػػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػػػػياغة نظريػػػػػػػػػػات سوسػػػػػػػػػػيولوجية 
تػػػػػػػػتالءـ مػػػػػػػػع واقعنػػػػػػػػا، والتعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى مجتمعنػػػػػػػػا علػػػػػػػػي أسػػػػػػػػ  علميػػػػػػػػة بػػػػػػػػدال مػػػػػػػػن 

 إجراء بحوث تقـو على فروض مقتبسة من نظريات اجتماعية غربية.

 منهجية الدراسة:

لػػػػػػػػى المالحظػػػػػػػػة كػػػػػػػػأداة وقػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػدنا فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػات االستكشػػػػػػػػافية ع
لجمػػػػػػػػػػػػػع المعلومػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػن أىػػػػػػػػػػػػػداؼ وأغػػػػػػػػػػػػػراض وتطلعػػػػػػػػػػػػػات أفػػػػػػػػػػػػػراد النوايػػػػػػػػػػػػػات 
المختلفػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػػر" سػػػػػػػػػػتوتو" المتػػػػػػػػػػاخم لمحطػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكك الحديديػػػػػػػػػػة، وكنػػػػػػػػػػا 
نسػػػػػػػػمع  راء النػػػػػػػػػاس وتعليقػػػػػػػػػاتهم، لكػػػػػػػػػي نفهػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػلوكهم وكنػػػػػػػػػا نالحػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػلوكهم 
وتصػػػػػػػػػرفاتهم فػػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػػف طبيعيػػػػػػػػػة تلقائيػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر موجهػػػػػػػػػة، وكنػػػػػػػػػا نتفاعػػػػػػػػػل معهػػػػػػػػػم 

نتبػػػػػػػػادؿ الحػػػػػػػػديث ونشػػػػػػػػترؾ معهػػػػػػػػم فػػػػػػػػي ألعػػػػػػػػاب الػػػػػػػػدومينو بػػػػػػػػالمقهى، أو نحػػػػػػػػاوؿ و 
أف نعمػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػال بسػػػػػػػػػيطا فػػػػػػػػػي الورشػػػػػػػػػة أو المصػػػػػػػػػنع المجػػػػػػػػػاورين للمقهػػػػػػػػػى. وقػػػػػػػػػد 
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جالسػػػػػػػػػػت العمػػػػػػػػػػػاؿ خػػػػػػػػػػػارج المصػػػػػػػػػػػنع أو الورشػػػػػػػػػػػة بالمقػػػػػػػػػػػاىي المجػػػػػػػػػػػاورة ألمػػػػػػػػػػػاكن 
العمػػػػػػػػػػل حيػػػػػػػػػػث يتجمعػػػػػػػػػػوف، وكنػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػمع الحػػػػػػػػػػوار بػػػػػػػػػػين رواد تجمػػػػػػػػػػع محطػػػػػػػػػػة 

" وأشػػػػػػػاركهم الحػػػػػػػوار، وكنػػػػػػػت أتعامػػػػػػػل معهػػػػػػػم كواحػػػػػػػد مػػػػػػػنهم بنػػػػػػػزين "وموبيػػػػػػػل أويػػػػػػػل
بعػػػػػػػػػدما زالػػػػػػػػػت الكلفػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػنهم وبينػػػػػػػػػػي، وكنػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػدة البحػػػػػػػػػث أتجنػػػػػػػػػػب 
التعػػػػػػػػاطف معهػػػػػػػػم، وأال يصػػػػػػػػدر عنػػػػػػػػي أي سػػػػػػػػلوؾ يػػػػػػػػنم علػػػػػػػػى التعػػػػػػػػالي طػػػػػػػػواؿ فتػػػػػػػػرة 
زيػػػػػػػػػػاراتي المتكػػػػػػػػػػررة لهػػػػػػػػػػم، التػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتغرقت عامػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػامال بػػػػػػػػػػدأ مػػػػػػػػػػن أوؿ مػػػػػػػػػػايو 

، كنػػػػػػػػػت أزور ىػػػػػػػػػذه النوايػػػػػػػػػات ثػػػػػػػػػالث 6896وانتهػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي  خػػػػػػػػػر ابريػػػػػػػػػل  6890
سػػػػػػػػػػاعات يوميػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػردد خاللهػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػين  1مػػػػػػػػػػرات اسػػػػػػػػػػبوعيا لمػػػػػػػػػػدة تقػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػن 

 المقهى والورش.

وقػػػػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػػػػت الفقػػػػػػػػػػػر ألوؿ مػػػػػػػػػػػرة عنػػػػػػػػػػػدما قمػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػ جراء دراسػػػػػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػػػػػة 
ألىػػػػػػػالي عشػػػػػػػ  "محفػػػػػػػوظ" فػػػػػػػي مدينػػػػػػػة المنيػػػػػػػا، ولكػػػػػػػن صػػػػػػػلتي ومعرفتػػػػػػػي بهػػػػػػػػؤالء 

عاشػػػػػػػػػرت الفقػػػػػػػػػراء لثػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػرة الفقػػػػػػػػػراء كانػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػابرة ... ثػػػػػػػػػم عرفػػػػػػػػػت الفقػػػػػػػػػر و 
عنػػػػػػػػػػدما درسػػػػػػػػػػت الفقػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػي "سػػػػػػػػػػتوتة" بمدينػػػػػػػػػػة طنطػػػػػػػػػػا، وكػػػػػػػػػػاف االسػػػػػػػػػػتاد 
الػػػػػػػػدكتور/ عبػػػػػػػػد المػػػػػػػػنعم شػػػػػػػػوقي أشػػػػػػػػبو بكسػػػػػػػػارة البنػػػػػػػػدؽ فػػػػػػػػي المػػػػػػػػرتين، إذ كػػػػػػػػاف 
األسػػػػػػػػتاذ راغبػػػػػػػػا كػػػػػػػػل الرغبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػر أفكػػػػػػػػاري النظريػػػػػػػػة المتوارثػػػػػػػػة عػػػػػػػػن علػػػػػػػػم 

جتمػػػػػػػػاع الرأسػػػػػػػػمالي االجتمػػػػػػػػاع الغربػػػػػػػػي وتحطػػػػػػػػيم أصػػػػػػػػناـ صػػػػػػػػاغها مفكػػػػػػػػرو علػػػػػػػػم اال
 والذين توحدت بقضاياىم وتعصبت لها تعصبا أعمي.

كانػػػػػػػت طريقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي المػػػػػػػرتين مختلفػػػػػػػة كػػػػػػػل االخػػػػػػػتالؼ، ففػػػػػػػي المػػػػػػػرة 
االولػػػػػػػػػػي اعتمػػػػػػػػػػدت علػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػؤاؿ، أي اسػػػػػػػػػػتمارة االسػػػػػػػػػػتبياف، أمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػرة 

المعايشػػػػػػػػػػة والمالحظػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػؤاؿ والمقابلػػػػػػػػػػة، واسػػػػػػػػػػتمرت  فاسػػػػػػػػػػتخدمتاألخػػػػػػػػػػرى 



 المجلة العربية لعلم االجتماع 1065يوليو( 61عدد )
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ56ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عامػػػػػػػػا كػػػػػػػػامال، وكػػػػػػػػاف الهػػػػػػػػدؼ دراسػػػػػػػػة طريقػػػػػػػػة حيػػػػػػػػاة الفقػػػػػػػػراء فػػػػػػػػي  ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة
منطقػػػػػػػة مػػػػػػػػن أشػػػػػػػد المنػػػػػػػػاطق فقػػػػػػػػرا فػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة "طنطػػػػػػػػا" ومػػػػػػػدي امكانيػػػػػػػػات تغييػػػػػػػػر 
ىػػػػػػػػػؤالء الفقػػػػػػػػػراء، وتنميػػػػػػػػػة المنطقػػػػػػػػػة، واسػػػػػػػػػتقر بػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػاـ بمقهػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػغير، رواده 
يجلسػػػػػػػػوف علػػػػػػػػى الرصػػػػػػػػػيف، أشػػػػػػػػاىد وأالحػػػػػػػػ  وأحػػػػػػػػػاوؿ وأسػػػػػػػػأؿ... مػػػػػػػػن المقهػػػػػػػػػى 

نيع اتالت الزراعيػػػػػػػػػػة، أو أعبػػػػػػػػػػر الطريػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػنع أنتقػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػي ورشػػػػػػػػػػة لتصػػػػػػػػػػ
بػػػػػػػػػدائي لصػػػػػػػػػناعة الزجػػػػػػػػػاج، وفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه النوايػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػثالث كانػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػاىد وصػػػػػػػػػور 
الفقػػػػػػػػر تتالحػػػػػػػػق، والصػػػػػػػػدمات الواحػػػػػػػػدة تلػػػػػػػػو األخػػػػػػػػرى تتػػػػػػػػابع، فػػػػػػػػي أيػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػباب  

"اوسػػػػػػػػكار لػػػػػػػػوي " و مػػػػػػػػا أبدعػػػػػػػػو مػػػػػػػػن كتابػػػػػػػػات عػػػػػػػػن ثقافػػػػػػػػة  تراءكنػػػػػػػػت متحمسػػػػػػػػا 
فقػػػػػػػراء فػػػػػػػي مصػػػػػػػر عامػػػػػػػة، و قلػػػػػػػب الػػػػػػػدلتا خاصػػػػػػػة الفقػػػػػػػر، و لكػػػػػػػن بعػػػػػػػد معايشػػػػػػػة ال

بجػػػػػػػػػوار محطػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػكة الحديػػػػػػػػػد، أدركػػػػػػػػػت عقػػػػػػػػػم ثقافػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػر... و أف الفقػػػػػػػػػراء 
ىنػػػػػػػػا يختلفػػػػػػػػوف عػػػػػػػػن الفقػػػػػػػػراء ىنػػػػػػػػاؾ، و أف للفقػػػػػػػػر خصوصػػػػػػػػية، وفػػػػػػػػي نهايػػػػػػػػة العػػػػػػػػاـ 
تحػػػػػػػػوؿ رواد المقهػػػػػػػػى و بعػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػاؿ مصػػػػػػػػنع الزجػػػػػػػػػاج و الورشػػػػػػػػة الػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػدقاء 

 بعد الريبة و الشك.

ت حيػػػػػػػػاة ىػػػػػػػػؤالء األصػػػػػػػػدقاء، وخاصػػػػػػػػة صػػػػػػػػاحب المقهػػػػػػػػى لكػػػػػػػػن كيػػػػػػػػف اقتحمػػػػػػػػ
عامػػػػػػػػػا؟ فػػػػػػػػػي  61والنػػػػػػػػػادؿ نحيػػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػذي كػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػره ال يزيػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػن 

البدايػػػػػػػة توجسػػػػػػػوا منػػػػػػػي خيفػػػػػػػة وعنػػػػػػػدما قػػػػػػػدمت لهػػػػػػػم البطاقػػػػػػػة العائليػػػػػػػة قػػػػػػػالوا لػػػػػػػػي 
 "لعبة قديمة" يلعبها ضاب  المباحث.

 دخػػػػػػػل -وال أنسػػػػػػػي ذلػػػػػػػك اليػػػػػػػـو -وفػػػػػػػي يػػػػػػػـو مػػػػػػػن األيػػػػػػػاـ قػػػػػػػرب الثانيػػػػػػػة ظهػػػػػػػرا
ثالثػػػػػػػة مػػػػػػػن رواد المقهػػػػػػػى بمالبسػػػػػػػهم المميػػػػػػػزة الػػػػػػػي مبنػػػػػػػي الكليػػػػػػػة يسػػػػػػػألوف عنػػػػػػػي، 
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وقػػػػػػػػػادىم االسػػػػػػػػػتاذ/ أنػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػي مكتبػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػدمهم الػػػػػػػػػي وىػػػػػػػػػو يبتسػػػػػػػػػم ابتسػػػػػػػػػامة 
خبيثػػػػػػػػػة...وقاؿ الجماعػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػألوف عنػػػػػػػػػك... بعػػػػػػػػػد تلػػػػػػػػػك الزيػػػػػػػػػارة سػػػػػػػػػهل عملػػػػػػػػػي 
معهػػػػػػػػػم وكنػػػػػػػػػت أتػػػػػػػػػردد. علػػػػػػػػػي المقهػػػػػػػػػى أحيانػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػاعة الثامنػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػباحا، و 

أغػػػػػػػػػادر المكػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػابعة مسػػػػػػػػػاء، و كنػػػػػػػػػت أتػػػػػػػػػردد علػػػػػػػػػى المنطقػػػػػػػػػة أحيانػػػػػػػػػا 
ثالثػػػػػػػة أيػػػػػػػاـ أسػػػػػػػبوعيا، أحيانػػػػػػػا أربعػػػػػػػة أيػػػػػػػاـ علػػػػػػػي مػػػػػػػدار العػػػػػػػاـ،  أشػػػػػػػرب الشػػػػػػػاي أو 
الحلبػػػػػػػػػػػة و ألعػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػدومينو: أشػػػػػػػػػػػرب و أشػػػػػػػػػػػاىد و أسػػػػػػػػػػػاؿ و أسػػػػػػػػػػػمع و أري، و  

كمػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػوؿ د/ ثػػػػػػػػػروت عكاشػػػػػػػػػة، أسػػػػػػػػػأؿ  كانػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػين تسػػػػػػػػػمع و األذف تػػػػػػػػػري ،
، ثػػػػػػػػم عرفػػػػػػػػػت أف الفقػػػػػػػػر يولػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػزف السػػػػػػػػلبي، و يػػػػػػػػػرتب  ثػػػػػػػػم أنػػػػػػػػب  و أحلػػػػػػػػػب

باألميػػػػػػػػة و العجػػػػػػػػز، و سػػػػػػػػوء التوزيػػػػػػػػع و الحرمػػػػػػػػاف صػػػػػػػػدؽ االمػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن ابػػػػػػػػي 
طالػػػػػػػػػب عنػػػػػػػػػدما قػػػػػػػػػاؿ" لػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف الفقػػػػػػػػػر رجػػػػػػػػػػال لقتلتػػػػػػػػػو"، و اف عهػػػػػػػػػد و زمػػػػػػػػػػاف" 
تمػػػػػػػػػوت الحػػػػػػػػػرة و ال تأكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػديها" قػػػػػػػػػد ولػػػػػػػػػي، وشػػػػػػػػػاىدت العػػػػػػػػػروس التػػػػػػػػػي 

الػػػػػػػػػػرزؽ، و تركهػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػوؽ سػػػػػػػػػػطا صػػػػػػػػػػفيا  تركهػػػػػػػػػػا عريسػػػػػػػػػػها و سػػػػػػػػػػافر سػػػػػػػػػػعيا وراء
ملتهػػػػػػػب، و تػػػػػػػذكرت أنػػػػػػػي  فػػػػػػػي روايػػػػػػػة "ثرثػػػػػػػرة فػػػػػػػوؽ النيػػػػػػػل" لنجيػػػػػػػب محفػػػػػػػوظ اه 

 لو عرؼ.

جمعػػػػػػػػػػػت البيانػػػػػػػػػػػات والمعلومػػػػػػػػػػػات وقمػػػػػػػػػػػت بتحليلهػػػػػػػػػػػا كيفيػػػػػػػػػػػا، فلفقػػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػػي 
بلػػػػػػػػػدنا لهػػػػػػػػػم خصػػػػػػػػػائهم وخصوصػػػػػػػػػيتهم. بعػػػػػػػػػد رحلػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػات والتحليػػػػػػػػػل 

فقػػػػػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػػػػػي  والتصػػػػػػػػػػػػػػنيف، اعػػػػػػػػػػػػػػددت ثػػػػػػػػػػػػػػالث دراسػػػػػػػػػػػػػػات تصػػػػػػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػػػػػػر وال
كفر"سػػػػػػػػػػتوتو" ووضػػػػػػػػػػعتها فػػػػػػػػػػي أدراج مكتبػػػػػػػػػػي، والدراسػػػػػػػػػػة االولػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػن المقهػػػػػػػػػػى، 

 والثانية عن مصنع الزجاج، والثالثة في الورشة.   
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 وصف الكفر والبيلة المحيطة بو: 

يقػػػػػػػػع الكفػػػػػػػػر قبلػػػػػػػػي محطػػػػػػػػة السػػػػػػػػكك الحديديػػػػػػػػة، ويشػػػػػػػػاع أنػػػػػػػػو ينسػػػػػػػػب الػػػػػػػػي 
ب اسػػػػػػػػػػم جاريػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػواري اسػػػػػػػػػػماعيل باشػػػػػػػػػػا، كانػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػن مريػػػػػػػػػػدات صػػػػػػػػػػاح

الضػػػػػػػػػػػريا الكبيػػػػػػػػػػػر بالمدينػػػػػػػػػػػة، فبنيػػػػػػػػػػػت أوؿ بيػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػالكفر، وتزوجػػػػػػػػػػػت معلمهػػػػػػػػػػػا 
 شيخ المسجد الكبير.

يصػػػػػػػػل الكفػػػػػػػػر بالمدينػػػػػػػػة نفػػػػػػػػق و لكػػػػػػػػن طػػػػػػػػرؽ الحيػػػػػػػػاة فػػػػػػػػي شػػػػػػػػطري المدينػػػػػػػػة 
متباينػػػػػػػة تباينػػػػػػػا كبيػػػػػػػرا، و لػػػػػػػي  معنػػػػػػػي ىػػػػػػػذا أف الكفػػػػػػػر منطقػػػػػػػة منعزلػػػػػػػة بعيػػػػػػػدة عػػػػػػػن 

ا يعبػػػػػػػر سػػػػػػػػكاف أعػػػػػػػين سػػػػػػػكاف المدينػػػػػػػة، فسػػػػػػػكانو ال ينفصػػػػػػػلوف عػػػػػػػن المدينػػػػػػػة، كمػػػػػػػ
المدينػػػػػػػػػػة الكفػػػػػػػػػػر اذا رحلػػػػػػػػػػوا الػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػػات و مراكػػػػػػػػػػز أخػػػػػػػػػػري، كمػػػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػػػػل 
سػػػػػػػػػػكاف الكفػػػػػػػػػػر بالمدينػػػػػػػػػػة، و عنػػػػػػػػػػدما اسػػػػػػػػػػتحكمت أزمػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػكاف بالمدينػػػػػػػػػػة و 
ارتفعػػػػػػػت أجػػػػػػػور المسػػػػػػػاكن بهػػػػػػػا، لجػػػػػػػأ محػػػػػػػدود الػػػػػػػدخل الػػػػػػػي الكفػػػػػػػر ل قامػػػػػػػة بػػػػػػػو، 

جػػػػػػػػور و بػػػػػػػػدأ الكفػػػػػػػػر يشػػػػػػػػهد تغيػػػػػػػػرا كبيػػػػػػػػرا و اتسػػػػػػػػاعا عمرانيػػػػػػػػا، بػػػػػػػػدأت المنػػػػػػػػازؿ ت
علػػػػػػػي األراضػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػة التػػػػػػػي تحػػػػػػػي  بػػػػػػػالكفر، و لػػػػػػػم يعػػػػػػػد الكفػػػػػػػر قاصػػػػػػػرا علػػػػػػػي 
أصػػػػػػػػػػحاب الحػػػػػػػػػػرؼ اليدويػػػػػػػػػػة و العمػػػػػػػػػػاؿ، الفنيػػػػػػػػػػين وعمػػػػػػػػػػاؿ الخػػػػػػػػػػدمات وعمػػػػػػػػػػاؿ 
ومػػػػػػػػوظفي السػػػػػػػػكك الحديديػػػػػػػػة، بػػػػػػػػل سػػػػػػػػعى ل قامػػػػػػػػة بػػػػػػػػو كػػػػػػػػل مػػػػػػػػن ال يقػػػػػػػػدر علػػػػػػػػى 

 دفع ايجار السكن في قلب المدينة وأحيائها.

يق طرقاتػػػػػػػػو، فػػػػػػػػبعل الحػػػػػػػػارات فػػػػػػػػي ومػػػػػػػػن معػػػػػػػػالم الكفػػػػػػػػر شػػػػػػػػدة قذارتػػػػػػػػو، وضػػػػػػػػ
الكفػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػديم ضػػػػػػػػػػػػيقة ومتعرجػػػػػػػػػػػػة، أمػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػارات الكفػػػػػػػػػػػػر فضػػػػػػػػػػػػيقة ولكنهػػػػػػػػػػػػا 
مسػػػػػػػػتقيمة، الحػػػػػػػػارات غيػػػػػػػػر مرصػػػػػػػػوفة متربػػػػػػػػة، وتقػػػػػػػػذؼ النسػػػػػػػػاء بفضػػػػػػػػالت الطعػػػػػػػػاـ 
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والنفايػػػػػػػػػات البشػػػػػػػػػرية والميػػػػػػػػػاه المتبقيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن تنظيػػػػػػػػػف األوانػػػػػػػػػي وغسػػػػػػػػػل المالبػػػػػػػػػ  
، ولػػػػػػػي  مػػػػػػػن المسػػػػػػػتغرب فػػػػػػػي الطريػػػػػػػق، ولػػػػػػػذا كثػػػػػػػرت الميػػػػػػػاه الطعنػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ البيػػػػػػػوت

أف تشػػػػػػػػاىد طفػػػػػػػػػال يتبػػػػػػػػػرز بجػػػػػػػػػوار بيتػػػػػػػػػو تحرسػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػو أوأختػػػػػػػػػو، والػػػػػػػػػذباب الكثيػػػػػػػػػر 
الػػػػػػػػػذى يحػػػػػػػػػـو حػػػػػػػػػوؿ الفضػػػػػػػػػالت والنفايػػػػػػػػػات، وتحػػػػػػػػػرؽ بعػػػػػػػػػل النسػػػػػػػػػوة أصػػػػػػػػػحاب 
الحوانيػػػػػػػػػػت الفضػػػػػػػػػػالت أمػػػػػػػػػػاـ المسػػػػػػػػػػكن، وتكثػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػالحي الفلػػػػػػػػػػراف التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤرؽ 

وجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي النػػػػػػػػاس، ويشػػػػػػػػاىد المػػػػػػػػارة جثتهػػػػػػػػا الطعنػػػػػػػػة ملقػػػػػػػػاه بجػػػػػػػػوار المسػػػػػػػػاكن، وت
وسػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػارات القديمػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالكفر مػػػػػػػػػراحيل عامػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػتعملها ىػػػػػػػػػؤالء النػػػػػػػػػاس 
الػػػػػػػػػػذين خلػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػوتهم مػػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػػراحيل الخاصػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػػور المألوفػػػػػػػػػػة أف 
تجلػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػل النسػػػػػػػػػػػوة أمػػػػػػػػػػػاـ البيػػػػػػػػػػػوت يتبػػػػػػػػػػػادلن الحػػػػػػػػػػػديث، وتكػػػػػػػػػػػاد تخلػػػػػػػػػػػو 

أثنػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػاعات  -إال العػػػػػػػػػاجزين عػػػػػػػػػن العمػػػػػػػػػل -الشػػػػػػػػػوارع الخلفيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن الرجػػػػػػػػػاؿ
جػػػػػػػػػػػػاؿ يسػػػػػػػػػػػػعوف الػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػرزؽ فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػورش والمصػػػػػػػػػػػػانع واإلدارات النهػػػػػػػػػػػػار، فالر 

 الحكومية، أو يجلسوف على المقاىي في انتظار عمل. 

أغلػػػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػػػاكن بػػػػػػػػػػػػالكفر صػػػػػػػػػػػػغيرة الحجػػػػػػػػػػػػم، وبعضػػػػػػػػػػػػها يحمػػػػػػػػػػػػل الطػػػػػػػػػػػػابع 
الريفػػػػػػػي واغلػػػػػػػػب البيػػػػػػػػوت القديمػػػػػػػة مبنيػػػػػػػػة مػػػػػػػػن طػػػػػػػػابق واحػػػػػػػد، أمػػػػػػػػا الجديػػػػػػػػد منهػػػػػػػػا 

لمسػػػػػػػػاكن الجديػػػػػػػػدة التػػػػػػػػي فمبنػػػػػػػػى مػػػػػػػػن طػػػػػػػػابقين أو ثالثػػػػػػػػة طوابػػػػػػػػق، وتبلػػػػػػػػغ نسػػػػػػػػبة ا
% مػػػػػػػػػػػن المسػػػػػػػػػػػاكن المقامػػػػػػػػػػػة 16بنيػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػػػمنت والحديػػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػػلا 

% مػػػػػػػػػن البيػػػػػػػػػػوت مػػػػػػػػػن الطػػػػػػػػػػوب اللػػػػػػػػػبن، وتتػػػػػػػػػػدنى 5..6بػػػػػػػػػالكفر، ولقػػػػػػػػػد بنيػػػػػػػػػػت 
% وقػػػػػػػػػػػد 8نسػػػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػػػاكن المقامػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالكفر مػػػػػػػػػػػن الطػػػػػػػػػػػوب األحمػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػى 

 %من البيوت من الطوب األحمر والطوب اللبن معا.6بنيت
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فتوحػػػػػػػػػػة نهػػػػػػػػػػارا، بعػػػػػػػػػػل المسػػػػػػػػػػاكن تهػػػػػػػػػػب  لهػػػػػػػػػػا أغلػػػػػػػػػػب أبػػػػػػػػػػواب المسػػػػػػػػػػاكن م
درجػػػػػػػػػػػة أو درجتػػػػػػػػػػػين، وتقػػػػػػػػػػػع حجراتهػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػطا األرض حتػػػػػػػػػػػى أف عػػػػػػػػػػػابر 
الطريػػػػػػػػػػق يمكنػػػػػػػػػػو أف يشػػػػػػػػػػاىد مػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػدث داخػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػذه الحجػػػػػػػػػػرات إذا كانػػػػػػػػػػت 
النافػػػػػػػػػػذة مفتوحػػػػػػػػػػة، وضػػػػػػػػػػيق المسػػػػػػػػػػكن ورطوبتػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػبب امراضػػػػػػػػػػا كثيػػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػػبعل 

ل االسػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػكاف الكفػػػػػػػػػػر وأكثرىػػػػػػػػػػا انتشػػػػػػػػػػارا الرومػػػػػػػػػػاتـز والربػػػػػػػػػػو، وتصػػػػػػػػػػنع بعػػػػػػػػػػ
الخبػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػي بيوتهػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى الطريقػػػػػػػػػة الريفيػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػن اجػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػذا تتػػػػػػػػػزاحم بعػػػػػػػػػل 
النسػػػػػػػػوة أمػػػػػػػػاـ الجمعيػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتهالكية لشػػػػػػػػراء الػػػػػػػػدقيق، والػػػػػػػػبعل يربػػػػػػػػى الطيػػػػػػػػور 
لالسػػػػػػػػػتفادة منهػػػػػػػػػا، أو تربػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػواف نظيػػػػػػػػػر مبلػػػػػػػػػغ مػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػاؿ تتقاضػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػن 

 صاحبو.      

مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػي  يسػػػػػػػػػكن حػػػػػػػػػوالي ثالثػػػػػػػػػة أربػػػػػػػػػاع األسػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػكن مسػػػػػػػػػتقل، بين
اتخػػػػػػػػروف فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػاكن مشػػػػػػػػتركة، تشػػػػػػػػغل حػػػػػػػػوالي ربػػػػػػػػع األسػػػػػػػػر بػػػػػػػػالكفر مسػػػػػػػػاكن 
مكونػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن حجػػػػػػػػػرة أو حجػػػػػػػػػرتين بينمػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػي  أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن ثلػػػػػػػػػث األسػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي 
مسػػػػػػػػكن مكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػن ثػػػػػػػػالث حجػػػػػػػػرات، كمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػكن ربػػػػػػػػع األسػػػػػػػػر فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػكن 

حجػػػػػػػػرات، بعػػػػػػػػل شػػػػػػػػركاء المسػػػػػػػػكن مػػػػػػػػن األقػػػػػػػػارب والػػػػػػػػبعل مػػػػػػػػن  .مكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػن 
 الغرباء. 
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 المقهى:

هػػػػػػػػػى مكػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػاـ تقػػػػػػػػػدـ فيػػػػػػػػػو القهػػػػػػػػػوة ونحوىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن األشػػػػػػػػػربة، ويقػػػػػػػػػع والمق
المقهػػػػػػػػى فػػػػػػػػي قلػػػػػػػػب الميػػػػػػػػداف، وفػػػػػػػػى مػػػػػػػػدخل الكفػػػػػػػػر وىػػػػػػػػو أشػػػػػػػػهر مقػػػػػػػػاه الكفػػػػػػػػر 
وأقػػػػػػػدمها، وىػػػػػػػو مكػػػػػػػاف لقضػػػػػػػاء أوقػػػػػػػات الفػػػػػػػراغ عنػػػػػػػد الػػػػػػػبعل أو انتظػػػػػػػار صػػػػػػػاحب 

 عمل أو ألداء المعامالت وعقد االتفاقات.

ل الواضػػػػػػػػػػػا ويكشػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػال  بػػػػػػػػػػػالمقهى منػػػػػػػػػػػذ الوىلػػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػػى التنػػػػػػػػػػػاق
بػػػػػػػػالكفر ابتػػػػػػػػداء مػػػػػػػػن السػػػػػػػػلع والمنتجػػػػػػػػات المعروضػػػػػػػػة للبيػػػػػػػػع بالحوانيػػػػػػػػت، حيػػػػػػػػث 
السػػػػػػػػػلع والمعلبػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػتوردة والػػػػػػػػػدراجات البخاريػػػػػػػػػة وبعػػػػػػػػػل محػػػػػػػػػالت البقالػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػي يوجػػػػػػػد بهػػػػػػػا ثالجػػػػػػػات كهربائيػػػػػػػة الػػػػػػػى جانػػػػػػػب الباعػػػػػػػة الجػػػػػػػائلين الػػػػػػػذين يبيعػػػػػػػوف 

طبقػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػوظفين  المػػػػػػػػػػواد الغذائيػػػػػػػػػػة العفنػػػػػػػػػػة والفاسػػػػػػػػػػدة، ومػػػػػػػػػػرورا بالعػػػػػػػػػػابرين مػػػػػػػػػػن
والعمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، فاإلسػػػػػػػػػػػػػػػكافي وماسػػػػػػػػػػػػػػػا األحذيػػػػػػػػػػػػػػػة وبائعػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػمك المشػػػػػػػػػػػػػػػوي، 

 فالمتسوؿ، وانتهاء بالسيارات وعربة الكارو التي تسير بجوارىا. 

بػػػػػػػػػػالبيوت الحكػػػػػػػػػػر  ةالمقهػػػػػػػػػػى الكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػن البيػػػػػػػػػػوت المسػػػػػػػػػػما وتقػػػػػػػػػػع خلػػػػػػػػػػف
المشػػػػػػػػػػيدة مػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػفيا أو الطػػػػػػػػػػػوب اللػػػػػػػػػػبن والخشػػػػػػػػػػب ذات الطػػػػػػػػػػابق الواحػػػػػػػػػػػد 

امػػػػػػػػػػػة. وعلػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػد خطػػػػػػػػػػػوة مػػػػػػػػػػػن المقهػػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػازؿ اإلسػػػػػػػػػػػكاف والمػػػػػػػػػػػراحيل الع
الشػػػػػػػػػػػعبي المبنيػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػديثا، والخاليػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػكاف، ويػػػػػػػػػػػدرؾ الجػػػػػػػػػػػال  فػػػػػػػػػػػي 
المقهػػػػػػػػػى أف الميػػػػػػػػػداف ومػػػػػػػػػا حولػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػد منطقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػل، فهنػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن 

 .والفواكوالورش والمحالت التجارية ووكاالت بيع الخضروات 
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ؽ دكػػػػػػػػػك خشػػػػػػػػػبية، ويجلػػػػػػػػػ  رواد المقهػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػادة علػػػػػػػػػى قارعػػػػػػػػػة الطريػػػػػػػػػق فػػػػػػػػػو 
أو كراسػػػػػػػػي قاعػػػػػػػػدتها مػػػػػػػػن الصػػػػػػػػفيا، فػػػػػػػػالمقهى بالػػػػػػػػداخل مكػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػيق ال يتسػػػػػػػػع 

مػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػدا القهػػػػػػػػػػوة الرتفػػػػػػػػػػاع أسػػػػػػػػػػعار  -إال إلعػػػػػػػػػداد المشػػػػػػػػػػروبات السػػػػػػػػػػاخنة فقػػػػػػػػػػ 
أو تجهيػػػػػػػػػػػز الجػػػػػػػػػػػػوزة لشػػػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػػػدخاف وجلػػػػػػػػػػػػوس شخصػػػػػػػػػػػين ال ثالػػػػػػػػػػػػث  -الػػػػػػػػػػػبن
 لهما.

والجالسػػػػػػػوف عػػػػػػػادة قػػػػػػػد يكونػػػػػػػوف مػػػػػػػن الشػػػػػػػباب، وقػػػػػػػد يكونػػػػػػػوف مػػػػػػػن الشػػػػػػػيوخ، 
لشػػػػػػػػػػػيوخ بعضػػػػػػػػػػػهم حفػػػػػػػػػػػاة ويلبسػػػػػػػػػػػوف المالبػػػػػػػػػػػ  القديمػػػػػػػػػػػة الممزقػػػػػػػػػػػة، والػػػػػػػػػػػبعل وا

يلػػػػػػػػػػػب  الجلبػػػػػػػػػػػاب أو مالبػػػػػػػػػػػ  الجنػػػػػػػػػػػود أو الػػػػػػػػػػػزى الرسػػػػػػػػػػػمي لمػػػػػػػػػػػوظفي السػػػػػػػػػػػكك 
الحديديػػػػػػػة، ال فػػػػػػػرؽ لػػػػػػػديهم بػػػػػػػين مالبػػػػػػػ  الصػػػػػػػيف والشػػػػػػػتاء والػػػػػػػبعل مػػػػػػػنهم فػػػػػػػي 
الشػػػػػػػػتاء يلبسػػػػػػػػػوف المالبػػػػػػػػػ  طبقػػػػػػػػػات بعضػػػػػػػػػها فػػػػػػػػػوؽ بعػػػػػػػػػل للوقايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػرد، 

مالبػػػػػػػ  القديمػػػػػػػػة ليلبسػػػػػػػها، وال يتػػػػػػػردد عػػػػػػػن بيعهػػػػػػػا لػػػػػػػػو والػػػػػػػبعل مػػػػػػػنهم يشػػػػػػػترى ال
حقػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػو بيعهػػػػػػػػػػػا مكسػػػػػػػػػػػبا، أمػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػباف فيلبسػػػػػػػػػػػوف البنطلونػػػػػػػػػػػات والقمصػػػػػػػػػػػاف 
ويتنػػػػػػػػػػاوؿ الػػػػػػػػػػبعل طعامػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػالمقهى وال يتعػػػػػػػػػػدى أقػػػػػػػػػػراص الطعميػػػػػػػػػػة والفجػػػػػػػػػػل أو 
الجػػػػػػػػػبن القػػػػػػػػػديم والباذنجػػػػػػػػػاف، وىػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػأكلوف الخبػػػػػػػػػز بكثػػػػػػػػػرة، ويجلػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػيوخ 

حتػػػػػػػػى غلقػػػػػػػػو، أمػػػػػػػػا الشػػػػػػػػباف فيجتمعػػػػػػػػوف فػػػػػػػػي طػػػػػػػػواؿ اليػػػػػػػػـو بػػػػػػػػالمقهى منػػػػػػػػذ فتحػػػػػػػػو 
المقهػػػػػػػى قبػػػػػػػل الػػػػػػػذىاب الػػػػػػػى العمػػػػػػػل صػػػػػػػباحا ثػػػػػػػم يتجمعػػػػػػػوف فػػػػػػػي المسػػػػػػػاء لتصػػػػػػػفية 

 حساباتهم أو عقد اتفاقات عمل جديد.

رواد المقهػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػر متجانسػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػالهم، الػػػػػػػػػبعل يعمػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػاع 
البنػػػػػػػػاء والتشػػػػػػػػييد، وىػػػػػػػػؤالء ىػػػػػػػػم األكثريػػػػػػػػة، وىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يعمػػػػػػػػل بائعػػػػػػػػا متجػػػػػػػػوال أو 
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ا أو حالقػػػػػػػػػػا يحمػػػػػػػػػػل حقيبػػػػػػػػػػة يتجػػػػػػػػػػوؿ بهػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػوؽ أو ليخػػػػػػػػػػدـ رواد حوذيػػػػػػػػػػ
المقهػػػػػػػػػػػػػػػى أو الحػػػػػػػػػػػػػػػداد أو المنجػػػػػػػػػػػػػػػد، الػػػػػػػػػػػػػػػبعل متقاعػػػػػػػػػػػػػػػد أو عاطػػػػػػػػػػػػػػػل بسػػػػػػػػػػػػػػػبب 
الشػػػػػػػػػػػيخوخة  أو العمػػػػػػػػػػػل غيػػػػػػػػػػػر الموسػػػػػػػػػػػمي، فػػػػػػػػػػػبعل العمػػػػػػػػػػػاؿ عملهػػػػػػػػػػػم موسػػػػػػػػػػػمي 
مؤقػػػػػػت، يجمعػػػػػػوف خاللػػػػػػو المػػػػػػاؿ وينفقونػػػػػػو كلػػػػػػو بػػػػػػل اكثػػػػػػر منػػػػػػو فػػػػػػي أيػػػػػػاـ البطالػػػػػػة، 

الكفر والػػػػػػػػبعل مهػػػػػػػػاجر اليػػػػػػػػو، تاركػػػػػػػػا قريتػػػػػػػػو سػػػػػػػػعيا وبعػػػػػػػػل رواد المقهػػػػػػػػى نشػػػػػػػػأوا بػػػػػػػػ
وراء الػػػػػػػػػػرزؽ، والػػػػػػػػػػبعل يجلػػػػػػػػػػ  انتظػػػػػػػػػػارا لفرصػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػل أو تكاسػػػػػػػػػػال، وأكثػػػػػػػػػػرىم 

 أميوف، والقلة تقرأ الصحف وتقرأ وتكتب الخطابات.

وال يجمػػػػػػػػػػػػع رواد المقهػػػػػػػػػػػػى طريقػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػاة متجانسػػػػػػػػػػػػة، فصػػػػػػػػػػػػاحب المقهػػػػػػػػػػػػى 
جلوسػػػػػػهم الػػػػػػػى رتػػػػػػب حياتػػػػػػو علػػػػػػػى تػػػػػػردد الػػػػػػرواد علػػػػػػػى المقهػػػػػػى، ويسػػػػػػعى مػػػػػػػن وراء 

الكسػػػػػػػػػب والػػػػػػػػػربا، أمػػػػػػػػػا رواد المقهػػػػػػػػػى فتتبػػػػػػػػػػاين أىػػػػػػػػػدافهم يسػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػبعل الػػػػػػػػػػى 
المػػػػػػػاؿ ويػػػػػػػرى أف القػػػػػػػرش يغيػػػػػػػر الحيػػػػػػػاة "وصػػػػػػػاحب القػػػػػػػرش صػػػػػػػياد" ولػػػػػػػذا يعملػػػػػػػوف 
رغػػػػػػػػم الشػػػػػػػػعور بالتعػػػػػػػػب، وقػػػػػػػػد يعمػػػػػػػػل الػػػػػػػػبعل مواصػػػػػػػػال الليػػػػػػػػل بالنهػػػػػػػػار، ويسػػػػػػػػرؽ 
سػػػػػػػػػاعات ينػػػػػػػػػاـ خاللهػػػػػػػػػا بغيػػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػاؿ يواجػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػو 

زاماتػػػػػػػػػػو، وتػػػػػػػػػػؤمن قلػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػديها فػػػػػػػػػػائل الػػػػػػػػػػدخل باالدخػػػػػػػػػػار لتجميػػػػػػػػػػع رأس مػػػػػػػػػػاؿ الت
ضػػػػػػػػػػمانا للمسػػػػػػػػػػتقبل، ليػػػػػػػػػػوفر سػػػػػػػػػػبل  -مهمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػذا المػػػػػػػػػػاؿ -يتركػػػػػػػػػػو ألوالده

العػػػػػػػػي  لهػػػػػػػػم مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػده، وقػػػػػػػػد ادخػػػػػػػػر بعضػػػػػػػػهم مػػػػػػػػاال شػػػػػػػػيد بػػػػػػػػو مػػػػػػػػأوى ألوالده 
ليػػػػػػػػػوفر لهػػػػػػػػػم ايجػػػػػػػػػار المسػػػػػػػػػكن، وقػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػدخر الػػػػػػػػػبعل فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػندوؽ التػػػػػػػػػوفير أو 

ولكػػػػػػػن ىػػػػػػػؤالء  -لة" أو يشػػػػػػػترؾ فػػػػػػػي جمعيػػػػػػػة ادخاريػػػػػػػةيجمػػػػػػػع الفػػػػػػػائل فػػػػػػػي "حصػػػػػػػا
فاألكثريػػػػػػػػػػة ال يػػػػػػػػػػدخروف ويعيشػػػػػػػػػػوف يػػػػػػػػػػومهم ينفقػػػػػػػػػػوف كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يتحصػػػػػػػػػػلوف  -قلػػػػػػػػػػة

، وقػػػػػػد  عليػػػػػػو "فالحيػػػػػػاة أكػػػػػػل وشػػػػػػرب" ومػػػػػػنهم مػػػػػػن يتحصػػػػػػل علػػػػػػى رزقػػػػػػو يومػػػػػػا بيػػػػػػـو
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ال يكفيػػػػػػو مػػػػػػا يكتسػػػػػػػبو لكثػػػػػػرة عػػػػػػػدد أفػػػػػػراد أسػػػػػػػرتو، ولعػػػػػػدـ انتظػػػػػػػاـ العمػػػػػػل، ومػػػػػػػنهم 
 لدين يوما.من يستدين ماداـ سيسدد ا

يسػػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػػبعل الػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػعيا فػػػػػػػػػػػي المراكػػػػػػػػػػػز والقػػػػػػػػػػػرى المجػػػػػػػػػػػػاورة 
للمدينػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػد يجػػػػػػػػد العامػػػػػػػػل فرصػػػػػػػػة عمػػػػػػػػل أحسػػػػػػػػن وأكثػػػػػػػػر أجػػػػػػػػرا فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة 
أخػػػػػػػػػرى فيػػػػػػػػػذىب اليهػػػػػػػػػا ليقضػػػػػػػػػيو ثػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػود، ولكػػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػػاؾ الكسػػػػػػػػػوؿ المتواكػػػػػػػػػل 
الػػػػػػػذى ال يسػػػػػػػعى الػػػػػػػى العمػػػػػػػل بقػػػػػػػدر مػػػػػػػا يتمنػػػػػػػى أف يسػػػػػػػعى العمػػػػػػػل اليػػػػػػػو، واذا كػػػػػػػاف 

شػػػػػػػػػقى لتػػػػػػػػػوفير قػػػػػػػػػوت األوالد فهنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػترخى فػػػػػػػػػي المقهػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػن ي
وينصػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػن العمػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػتغالال لقػػػػػػػػػوى أوالده وزوجتػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػأتى الػػػػػػػػػى 
المقهػػػػػػػى وتصػػػػػػػرخ مػػػػػػػن عػػػػػػػدـ االنتظػػػػػػػاـ فػػػػػػػي العمػػػػػػػل وحاجػػػػػػػة األسػػػػػػػرة الػػػػػػػى المػػػػػػػاؿ، 
ولكنػػػػػػو ال يبػػػػػػالى فقػػػػػػد اعطػػػػػػى لنفسػػػػػػو إجػػػػػػازة معلػػػػػػال بانػػػػػػو "مػػػػػػريا" "ىػػػػػػو حػػػػػػد واخػػػػػػد 

ال يػػػػػػػذىب إلػػػػػػػى العمػػػػػػػل إال وفػػػػػػػق مزاجػػػػػػػو الشخصػػػػػػػي، فهػػػػػػػو منهػػػػػػػا حاجػػػػػػػة"؟ ، فهػػػػػػػو 
 قد يعمل يوما ويستريا أياما اكثر. 

 الفقراء و ليات الحراؾ االجتماعي:

يػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػبعل أف التعلػػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػماف مسػػػػػػػػػػتقبل األوالد، بػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػم 
وسػػػػػػػػػائل الترقػػػػػػػػػي وتغييػػػػػػػػػر األوضػػػػػػػػػاع االجتماعيػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػن أمثلػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػؤالء الحػػػػػػػػػػوذي 

حتػػػػػػػػػػى حصػػػػػػػػػػلوا علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػؤىالت متوسػػػػػػػػػػطة  الػػػػػػػػػػذى انفػػػػػػػػػػق علػػػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػػػيم أوالده،
للحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى وظيفػػػػػػػة تحقػػػػػػػق لهػػػػػػػم مراكػػػػػػػز، وتضػػػػػػػمن لهػػػػػػػم عمػػػػػػػال ثابتػػػػػػػا ودخػػػػػػػال 
منتظمػػػػػػػا، والبػػػػػػػائع المتجػػػػػػػوؿ الػػػػػػػذى يحػػػػػػػدد ىدفػػػػػػػو فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة فػػػػػػػي تعلػػػػػػػيم أوالده، 
ويخشػػػػػػػػػى أف يصػػػػػػػػػبا أوالده أميػػػػػػػػػين مثلػػػػػػػػػو فيعػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػا عانػػػػػػػػػاه بسػػػػػػػػػبب األميػػػػػػػػػة ، 
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أبنػػػػػػػػػاء الكفػػػػػػػػػر الفقػػػػػػػػػراء الػػػػػػػػػذين وأنصػػػػػػػػػار التعلػػػػػػػػػيم يجػػػػػػػػػدوف القػػػػػػػػػدوة والمثػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي 
تعلمػػػػػػػػوا وارتقػػػػػػػػوا بسػػػػػػػػبب طمػػػػػػػػوح أسػػػػػػػػرىم، واالسػػػػػػػػتمرار فػػػػػػػػي االنفػػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػيم 
األبنػػػػػػػػػاء، وخيػػػػػػػػػر دليػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى ادراؾ ىػػػػػػػػػؤالء ألىميػػػػػػػػػة التعلػػػػػػػػػيم تعليػػػػػػػػػق صػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػن 
شػػػػػػاب امػػػػػػى  مفػػػػػػاده " العيػػػػػػل لمػػػػػػا يكبػػػػػػر يتػػػػػػف علػػػػػػى أىلػػػػػػو النهػػػػػػم وصػػػػػػلوه لكػػػػػػده، 

 " .وىم سبب ما يعانيو بسبب حرمانو من التعليم

وإذا كػػػػػػػػاف ىنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يتطلػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػيم أوالده فهنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػباف مػػػػػػػػػن 
يأمػػػػػػػل فػػػػػػػي االلتحػػػػػػػاؽ بفصػػػػػػػوؿ محػػػػػػػو األميػػػػػػػة لتعػػػػػػػويل سػػػػػػػنوات الحرمػػػػػػػاف، ولكػػػػػػػن 
يحػػػػػػػوؿ دوف تحقيػػػػػػػق أمنيتػػػػػػػو واالنتظػػػػػػػاـ فػػػػػػػي فصػػػػػػػوؿ محػػػػػػػو األميػػػػػػػة مػػػػػػػا يعانيػػػػػػػو مػػػػػػػن 

 تعب واجهاد في سبيل الحصوؿ على لقمة العي . 

و اتجػػػػػػػػػػػاه سػػػػػػػػػػػائد عنػػػػػػػػػػػد األكثريػػػػػػػػػػػة يقابلػػػػػػػػػػػو وىػػػػػػػػػػػ-وىػػػػػػػػػػػذا االىتمػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػالتعليم
المبػػػػػػػػاالة وفتػػػػػػػػور مػػػػػػػػن قلػػػػػػػػة مػػػػػػػػنهم، فهنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يحرمػػػػػػػػوف أوالدىػػػػػػػػم مػػػػػػػػن التعلػػػػػػػػيم 
ويػػػػػػػػػدفعوف بهػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل اليػػػػػػػػػدوي فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػن مبكػػػػػػػػػرة، أو ال يهتمػػػػػػػػػوف 
بتعثػػػػػػػر أوالدىػػػػػػػم فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة، وىػػػػػػػذه الفلػػػػػػػة تػػػػػػػرى أف الفقيػػػػػػػر ال ينبغػػػػػػػي أف يرسػػػػػػػل 

 يساعد أىلو. أوالده الى المدرسة فاالبن عليو اف

والخػػػػػػػػػالؼ حػػػػػػػػػوؿ أىميػػػػػػػػػة التعلػػػػػػػػػيم أو قيمتػػػػػػػػػو ال يقتصػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػن 
رواد المقهػػػػػػػػػى، بػػػػػػػػػػل يوجػػػػػػػػػػد داخػػػػػػػػػػل األسػػػػػػػػػػرة الواحػػػػػػػػػػدة، فموقػػػػػػػػػػف األب اإليجػػػػػػػػػػابي 
مػػػػػػن تعلػػػػػػيم األبنػػػػػػاء قػػػػػػد يقابلػػػػػػو فتػػػػػػور وسػػػػػػلبية مػػػػػػن جانػػػػػػب األـ التػػػػػػي قػػػػػػد ال تفهػػػػػػم 

ين وضػػػػػػػػوحاً  أبعػػػػػػػػاد مشػػػػػػػػكلة التعلػػػػػػػػيم بحكػػػػػػػػم نشػػػػػػػػأتها القرويػػػػػػػػة، بػػػػػػػػل يػػػػػػػػزداد التبػػػػػػػػا
فػػػػػػػي موقػػػػػػػف بعػػػػػػػل األسػػػػػػػر مػػػػػػػن أىميػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم بالنسػػػػػػػبة للولػػػػػػػد والبنػػػػػػػت، فهػػػػػػػم ال 
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مػػػػػػػػن  االبنػػػػػػػػةيعػػػػػػػػدلوف بػػػػػػػػين أوالدىػػػػػػػػم فػػػػػػػػي تػػػػػػػػوفير فرصػػػػػػػػة التعلػػػػػػػػيم، فقػػػػػػػػد يحرمػػػػػػػػوف 
 .لالبناالستمرار في الدراسة، ولكنهم ييسروف األمر 

ومػػػػػػػػػن مظػػػػػػػػػاىر عػػػػػػػػػدـ التجػػػػػػػػػان  فػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػوقفهم نحػػػػػػػػػو تنظػػػػػػػػػيم 
ن يػػػػػػػػػري أف تنظػػػػػػػػػيم النسػػػػػػػػػل فكػػػػػػػػػرة طيبػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػل مشػػػػػػػػػكالت النسػػػػػػػػػل، فهنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػ

النػػػػػػػػاس، وينػػػػػػػػدـ علػػػػػػػػى معرفتػػػػػػػػو بهػػػػػػػػذه الفكػػػػػػػػرة مػػػػػػػػؤخرًا، ولكػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يػػػػػػػػرفل 
تنظػػػػػػػػػػيم النسػػػػػػػػػػل باعتبػػػػػػػػػػار اف تنظػػػػػػػػػػيم عمليػػػػػػػػػػة االنجػػػػػػػػػػاب يعػػػػػػػػػػد معارضػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػ رادة 
اإللهيػػػػػػػػة، ويحكػػػػػػػػم بػػػػػػػػالكفر علػػػػػػػػى مػػػػػػػػن يسػػػػػػػػما لزوجتػػػػػػػػو باسػػػػػػػػتعماؿ وسػػػػػػػػيلة لمنػػػػػػػػع 

رض، فتنظػػػػػػػػػػػيم النسػػػػػػػػػػػل فكػػػػػػػػػػػرة تتقبلهػػػػػػػػػػػا الحمػػػػػػػػػػػل، ورغػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػذا االتجػػػػػػػػػػػاه المعػػػػػػػػػػػا
الزوجػػػػػػػات صػػػػػػػػغيرات السػػػػػػػػن، ويؤيػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا كثػػػػػػػػرة المتػػػػػػػػرددات علػػػػػػػػى مراكػػػػػػػػز تنظػػػػػػػػيم 

 من حصة حبوب منع الحمل. صيدليةاألسرة، ونفاد المخصص لكل 

كػػػػػػػػػػذلك يختلػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػراد المقهػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػورىم لطبيعػػػػػػػػػػة الواقػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػذي 
ي " يعيشػػػػػػػػػونو فهنػػػػػػػػػاؾ اتجػػػػػػػػػاه يمجػػػػػػػػػد المحاضػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػيوخ تصػػػػػػػػػدر اراء تػػػػػػػػػر 

القػػػػػػرش حلػػػػػػو " فػػػػػػي ىػػػػػػذه األيػػػػػػاـ وكثيػػػػػػر وبكرامػػػػػػة... لػػػػػػم تكػػػػػػن متػػػػػػوفرة مػػػػػػن قبػػػػػػل، 
والمكسػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه األيػػػػػػػػػاـ أكثػػػػػػػػػػر واألجػػػػػػػػػر أكبػػػػػػػػػر، ولكػػػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػػاؾ رأيػػػػػػػػػاً معارضػػػػػػػػػػاً 
يصػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػباف، وبعػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػيوخ يمجػػػػػػػػػػػػػدوف الماضػػػػػػػػػػػػػي أو يرفضػػػػػػػػػػػػػوف 

 الحاضر ومعير رفل الحاضر ىو ارتفاع األسعار لي  إال. 

تتبػػػػػػػاين نحػػػػػػػو اتجاىػػػػػػػاتهم نحػػػػػػػو أسػػػػػػػرىم، فهنػػػػػػػاؾ والشػػػػػػػباف فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المقهػػػػػػػى 
شػػػػػػػػباف يشػػػػػػػػاركوف أسػػػػػػػػرىم مسػػػػػػػػؤولية اإلنفػػػػػػػػاؽ علػػػػػػػػى اإلخػػػػػػػػوة، بػػػػػػػػل تركػػػػػػػػوا الدراسػػػػػػػػة 
إلعالػػػػػػػة أسػػػػػػػرىم بعػػػػػػػد وفػػػػػػػاة األب، ولكػػػػػػػن ىنػػػػػػػاؾ أربػػػػػػػاب أسػػػػػػػر لػػػػػػػيهم إعالػػػػػػػة اسػػػػػػػرىم 
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ولكػػػػػػػػنهم ينفقػػػػػػػػوف مػػػػػػػػا يجمعونػػػػػػػػو مػػػػػػػػن شػػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػر المغشػػػػػػػػوش أو لعػػػػػػػػب القمػػػػػػػػار 
عتقػػػػػػػػد اف طػػػػػػػػوؽ النجػػػػػػػػاة ممػػػػػػػػا يعانيػػػػػػػػو ىػػػػػػػػو أو تعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات، وىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن ي

 الهجرة لتحسين المستوي االجتماعي لألسرة.

وبعػػػػػػػػػػػػػل رواد المقهػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػانعوف مستسػػػػػػػػػػػػػلموف قػػػػػػػػػػػػػابعوف فػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػاكنهم ال 
يػػػػػػػػدركوف مػػػػػػػػا يحػػػػػػػػي  بهػػػػػػػػم إدراكػػػػػػػػا كػػػػػػػػاماًل، فهػػػػػػػػم راضػػػػػػػػوف كػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػا، بعيشػػػػػػػػهم 
البسػػػػػػػػيطة " رضػػػػػػػػا عايشػػػػػػػػين اف زادت بركػػػػػػػػة واف نقصػػػػػػػػت بركػػػػػػػػة" فػػػػػػػػالرزؽ مػػػػػػػػن عنػػػػػػػػد 

، وىػػػػػػػػػو " يقبػػػػػػػػػل يديػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػباحا ومسػػػػػػػػػػاء “ولػػػػػػػػػن يمػػػػػػػػػوت أحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن الجػػػػػػػػػػوع اهلل 
 حامدا انو يعي  بين أحضاف اسرتو ويناـ ليلتو معهم ".

ولكػػػػػػػػن الرضػػػػػػػػا لػػػػػػػػي  سػػػػػػػػمة الكػػػػػػػػل، فهنػػػػػػػػاؾ المتمػػػػػػػػرد والناقػػػػػػػػد والػػػػػػػػرافل لمػػػػػػػػا 
حولػػػػػػػػػػو، ولػػػػػػػػػػذا يمكػػػػػػػػػػن اف نقػػػػػػػػػػوؿ اف إدراؾ النػػػػػػػػػػاس لحػػػػػػػػػػالهم يتػػػػػػػػػػراوح الػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػين 

ابتػػػػػػػػػػػداء مػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػكوى وتعثػػػػػػػػػػػر  –أقصػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػاالت التمػػػػػػػػػػػرد والنقػػػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػػػرفل 
وأقصػػػػػػػػػػي  –األبنػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي المدرسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػي نقػػػػػػػػػػص الخػػػػػػػػػػدمات أو سػػػػػػػػػػوء المرافػػػػػػػػػػق 

 االستكانة لما يحي  بهم. حاالت الرضا بالواقع و 

والرافضػػػػػػػػػػػوف للواقػػػػػػػػػػػع مختلفػػػػػػػػػػػوف فيمػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػنهم فػػػػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػن يتػػػػػػػػػػػولى 
ػػػػػػػػػل الدولػػػػػػػػػة، مسػػػػػػػػػلولية تشػػػػػػػػػغيل النػػػػػػػػػاس وتنظيػػػػػػػػػف  التحسػػػػػػػػػين، فهنػػػػػػػػػاؾ اتجػػػػػػػػػاه يحمن
الطرقػػػػػػػػػػات ورعايػػػػػػػػػػة االفػػػػػػػػػػراد معارضػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػك أنصػػػػػػػػػػار الجهػػػػػػػػػػود الشخصػػػػػػػػػػية، 
د ولكػػػػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػػػػاؾ اتجاىػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػري اف الحكومػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػن تفعػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػيلا، واف األفػػػػػػػػػػػرا

عػػػػػػػػػػػاجزوف فهػػػػػػػػػػػم ال يعرفػػػػػػػػػػػوف شػػػػػػػػػػػيلا وال يجيػػػػػػػػػػػدوف شػػػػػػػػػػػيلا وال يسػػػػػػػػػػػتطيعوف شػػػػػػػػػػػيلا، 
 فحل المشكالت لن يأتي إال من قوة عليا.
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ويترتػػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػذه االثػػػػػػػػػػػػػار المتباينػػػػػػػػػػػػػة واألفعػػػػػػػػػػػػػاؿ المتناقضػػػػػػػػػػػػػة وجػػػػػػػػػػػػػود 
جماعػػػػػػػػػػػات تتميػػػػػػػػػػػز بالسػػػػػػػػػػػلوؾ االيجػػػػػػػػػػػابي وجماعػػػػػػػػػػػات يتسػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػلوكها بالسػػػػػػػػػػػلبية 

عػػػػػػػػػن ملػػػػػػػػػذاتها المشػػػػػػػػػروعة التامػػػػػػػػػة. وىنػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػي  لحظاتهػػػػػػػػػا وتبحػػػػػػػػػث 
وغيػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػروعة، وىنػػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػػة تنظػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػي االمػػػػػػػػػػاـ وتتطلػػػػػػػػػػع لمسػػػػػػػػػػتقبل 
أفضػػػػػػػػل فػػػػػػػػي شػػػػػػػػخص أوالدىػػػػػػػػا، وتعتػػػػػػػػرؼ بالقػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى تغييػػػػػػػػر أحػػػػػػػػواؿ األبنػػػػػػػػاء، 
ولكػػػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػػة تفقػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػػدرة وترمػػػػػػػػػػي بثقػػػػػػػػػػل التحسػػػػػػػػػػين علػػػػػػػػػػى 

 الحكومة أو تنتظر اف يغير اهلل احوالهم.

عػػػػػػػن كيفيػػػػػػػة تحسػػػػػػػين مسػػػػػػػتوي المعيشػػػػػػػة ، تتبػػػػػػػاين  وىػػػػػػػم فػػػػػػػي تبػػػػػػػاين تصػػػػػػػوراتهم
مػػػػػػػػدي تصػػػػػػػػوراتهم لهػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػتوي فهػػػػػػػػو امػػػػػػػػا تصػػػػػػػػور علػػػػػػػػي المػػػػػػػػدي القريػػػػػػػػب أو 
المػػػػػػػػػدي البعيػػػػػػػػػد ، فبجانػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن يحصػػػػػػػػػر أىدافػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الحاضػػػػػػػػػر وحػػػػػػػػػده ، " اف 
عشػػػػػػػػػت النهػػػػػػػػػاردة  فلػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػي  بكػػػػػػػػػرة " وينفػػػػػػػػػق كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػبو علػػػػػػػػػي أوالده 

يقػػػػػػػة حتػػػػػػػي انػػػػػػػو ال يجػػػػػػػد ثمػػػػػػػن الكثيػػػػػػػرين ، ولكػػػػػػػن فػػػػػػػي أيػػػػػػػاـ الكسػػػػػػػاد تتعػػػػػػػري الحق
رغيػػػػػػػػػػػف الخبػػػػػػػػػػػز ، فيحػػػػػػػػػػػاوؿ اف يظهػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػي حقيقتػػػػػػػػػػػو  ، فيسػػػػػػػػػػػتدين لمواجهػػػػػػػػػػػة 
مطالبػػػػػػػػو وإشػػػػػػػػباع حاجاتػػػػػػػػو وال يكتفػػػػػػػػي بػػػػػػػػأجره بػػػػػػػػل يسػػػػػػػػحب مػػػػػػػػن اجػػػػػػػػره إلرضػػػػػػػػاء 
مطالبػػػػػػػو الشخصػػػػػػػية ، فػػػػػػػال يتبقػػػػػػػى مػػػػػػػن اجػػػػػػػره اخػػػػػػػر األسػػػػػػػبوع مػػػػػػػا يكفػػػػػػػي فيسػػػػػػػتمر 

ت فػػػػػػػػي فػػػػػػػػي حلقػػػػػػػػة الػػػػػػػػديوف ، وىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يلػػػػػػػػب  جلبابػػػػػػػػا ويحمػػػػػػػػل جهػػػػػػػػاز كاسػػػػػػػػي
يديػػػػػػػػػػو ، ويضػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي جيبػػػػػػػػػػو اشػػػػػػػػػػرطة الكاسػػػػػػػػػػيت وىنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػن يرتػػػػػػػػػػدي مالبػػػػػػػػػػ  
صػػػػػػػوفيو غاليػػػػػػػة الػػػػػػػثمن ويسػػػػػػػكن فػػػػػػػي حجػػػػػػػرة  فػػػػػػػي مسػػػػػػػكن مشػػػػػػػترؾ ، وىنػػػػػػػاؾ مػػػػػػػن 
يلػػػػػػػػب  سػػػػػػػػاعة قينمػػػػػػػػة ويلػػػػػػػػب  قفػػػػػػػػازا جلػػػػػػػػدا وتطفػػػػػػػػا علػػػػػػػػي وجهػػػػػػػػو اعػػػػػػػػراض سػػػػػػػػوء 
التغذيػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػكل امػػػػػػػػػراض جلديػػػػػػػػػة ، وىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػن يلػػػػػػػػب  رداء مصػػػػػػػػػنوعا مػػػػػػػػػن 
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ة ويحمػػػػػػػل علبػػػػػػػة سػػػػػػػجائر مسػػػػػػػتوردة ، ىػػػػػػػؤالء يبػػػػػػػرروف الجلػػػػػػػد ويحمػػػػػػػل والعػػػػػػػة قينمػػػػػػػ
تصػػػػػػرفاتهم بقػػػػػػولهم " لػػػػػػو كسػػػػػػبت فنجػػػػػػر " وبعػػػػػػد مػػػػػػا " انفػػػػػػق مػػػػػػا معػػػػػػي اصػػػػػػبا فػػػػػػي 
عػػػػػػػرض قػػػػػػػرش " و أعػػػػػػػي  لظروفهػػػػػػػا"، وىػػػػػػػذه التصػػػػػػػرفات تعكػػػػػػػ  قيمػػػػػػػا يػػػػػػػؤمن بهػػػػػػػا 
ىػػػػػػػػؤالء تؤكػػػػػػػػد الػػػػػػػػنم  االسػػػػػػػػتهالكي فػػػػػػػػي المظهػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػود المجتمػػػػػػػػع حاليػػػػػػػػا 

 بعد سياسة االنفتاح.

ف ىػػػػػػػؤالء مػػػػػػػن يفكػػػػػػػر فػػػػػػػي الغػػػػػػػد القريػػػػػػػب ، ويبػػػػػػػدو ذلػػػػػػػك جليػػػػػػػا ولكػػػػػػػن يخػػػػػػػال
فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػوين جمعيػػػػػػػػػات إدخاريػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػل كسػػػػػػػػػوة األبنػػػػػػػػػاء أو 
تػػػػػػػػػػػدبير نفقػػػػػػػػػػػات جهػػػػػػػػػػػاز زواج االبنػػػػػػػػػػػة أو تكػػػػػػػػػػػاليف زواجهػػػػػػػػػػػا ، وتتفػػػػػػػػػػػاوت القػػػػػػػػػػػدرة 
علػػػػػػػػػي االشػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػػات االدخاريػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػدرة الماليػػػػػػػػػة لألسػػػػػػػػػرة،  

شػػػػػػا كػػػػػػل يػػػػػػـو مػػػػػػن نفقػػػػػػات البيػػػػػػت ، فػػػػػػي حػػػػػػين قػػػػػػد فػػػػػػبعل الزوجػػػػػػات يقػػػػػػتطعن قرو 
، فكػػػػػػػػل مػػػػػػػػن ىػػػػػػػػؤالء المػػػػػػػػدخرين يػػػػػػػػدفع حسػػػػػػػػب  يػػػػػػػػدفع العامػػػػػػػػل جنيهػػػػػػػػا كػػػػػػػػل يػػػػػػػػـو
قدرتػػػػػػػػػػو ، ولكػػػػػػػػػػنهم يػػػػػػػػػػدخروف مػػػػػػػػػػن اجػػػػػػػػػػل االسػػػػػػػػػػتهالؾ فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػدي القريػػػػػػػػػػب ، 
ولكػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يحػػػػػػػػدد أىػػػػػػػػدافا بعيػػػػػػػػده تحققػػػػػػػػا مثابرتػػػػػػػػو علػػػػػػػػي تعلػػػػػػػػيم أوالده أو 

 امره . اشتراكو في التأمينات االجتماعية مهما كاف

وىػػػػػػػػػذه  األىػػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػعي األفػػػػػػػػػراد إلػػػػػػػػػي تحقيقهػػػػػػػػػا تعبػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػاؿ 
شخصػػػػػػػػػػػػية وتطلعػػػػػػػػػػػػات فرديػػػػػػػػػػػػة ، وتختلػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػن مجموعػػػػػػػػػػػػة لمجموعػػػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػػػػري 
وتتبػػػػػػاين مػػػػػػػن موقػػػػػػػف لموقػػػػػػػف  خػػػػػػػر وتبػػػػػػػدو أحيانػػػػػػػا غيػػػػػػػر واضػػػػػػػحة وغيػػػػػػػر منطقيػػػػػػػة ، 

دخػػػػػػره فػػػػػػي شػػػػػػراء المالبػػػػػػ  إفػػػػػػي جمعيػػػػػػة ادخاريػػػػػػة ولكنػػػػػػو ينفػػػػػػق مػػػػػػا فهػػػػػػو يسػػػػػػاىم 
يعمػػػػػػػل بكػػػػػػػد ولكػػػػػػػن إلرضػػػػػػػاء مزاجػػػػػػػو ، أو يعلػػػػػػػم ابنػػػػػػػو ويحػػػػػػػـر ابنتػػػػػػػو  أو تلفػػػػػػػاز ، أو

مػػػػػػػن االسػػػػػػػتمرار فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة ، وقػػػػػػػد يوفػػػػػػػق بعػػػػػػػل األبنػػػػػػػاء فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة ويحقػػػػػػػق 
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نجاحػػػػػػػػػا ، بينمػػػػػػػػػا يتسػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػبعل مػػػػػػػػػن المدرسػػػػػػػػػة ، ويلتحػػػػػػػػػق بحرفػػػػػػػػػة ، واالسػػػػػػػػػرة 
تقػػػػػػػف منػػػػػػػو  موقػػػػػػػف  الالمبػػػػػػػاالة ، وىنػػػػػػػاؾ مػػػػػػػن  يشػػػػػػػكو قلػػػػػػػة الػػػػػػػدخل ، ثػػػػػػػم يسػػػػػػػرع 

الجماعػػػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػػػفر الػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػاىرة لحضػػػػػػػػػػػور مولػػػػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػػػػين ، لتلبيػػػػػػػػػػػة رغبػػػػػػػػػػػة 
فػػػػػػػالبعل لػػػػػػػي  لػػػػػػػو ىػػػػػػػدؼ يخطػػػػػػػ  لػػػػػػػو ، ويتػػػػػػػرؾ سػػػػػػػفينة الحيػػػػػػػاة تحركهػػػػػػػا األيػػػػػػػاـ ، 

 وقد تأتي األياـ بما تشتهي السفن ، واحيانا ال تأتي .

وبعػػػػػػػػل مػػػػػػػػن يعيشػػػػػػػػوف حيػػػػػػػػاة متدنيػػػػػػػػة، يعػػػػػػػػانوف فيهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن الحرمػػػػػػػػاف، ليسػػػػػػػػوا 
ي الكفػػػػػػػػػػػػػر دوف مسػػػػػػػػػػػػػتوي متبلػػػػػػػػػػػػػدين، فهػػػػػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػػػػػوف اف مسػػػػػػػػػػػػػتوي المعيشػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػ

المعيشػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػاطق اخػػػػػػػػػري، وىػػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػوء السػػػػػػػػػكن ونقػػػػػػػػػص المرافػػػػػػػػػق. 
وىنػػػػػػػاؾ مػػػػػػػن يتػػػػػػػألم لعجػػػػػػػزه عػػػػػػػن العمػػػػػػػل بانتظػػػػػػػاـ، وعمػػػػػػػل زوجنػػػػػػػو بػػػػػػػدال منػػػػػػػو اثنػػػػػػػاء 
رقدتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػت، الػػػػػػػػػبعل مػػػػػػػػػريل بالتهػػػػػػػػػاب الحلػػػػػػػػػق أو بػػػػػػػػػأمراض العيػػػػػػػػػوف أو 

شػػػػػػػػية بػػػػػػػػأمراض الجهػػػػػػػػاز التنفسػػػػػػػػي، الػػػػػػػػبعل يخشػػػػػػػػى الػػػػػػػػذىاب إلػػػػػػػػى المستشػػػػػػػػفى خ
البقػػػػػػػاء إلجػػػػػػػراء عمليػػػػػػػة جراحيػػػػػػػة حتػػػػػػػى ال ينفػػػػػػػق كػػػػػػػل مػػػػػػػا معػػػػػػػو ثػػػػػػػم يتسػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػل 
 الخػػػػػػػػػػػػػروج مػػػػػػػػػػػػػن المستشػػػػػػػػػػػػػفى، وبعضػػػػػػػػػػػػػهم تشػػػػػػػػػػػػػرد بعػػػػػػػػػػػػػد وفػػػػػػػػػػػػػاة األب وزواج األـ.
وىنػػػػػػػػػاؾ الصػػػػػػػػػغير الػػػػػػػػػذي اغػػػػػػػػػراه تػػػػػػػػػاجر المخػػػػػػػػػدرات ليسػػػػػػػػػونؽ بػػػػػػػػػدال منػػػػػػػػػو، وىػػػػػػػػػم 
يشػػػػػػػػػكوف اميػػػػػػػػػتهم أو البطالػػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػػذه المظػػػػػػػػػاىر التػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػين مسػػػػػػػػػتوي المعيشػػػػػػػػػة 

و فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػورة واضػػػػػػػػػحة عنػػػػػػػػػد كبػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػن أو الصػػػػػػػػػغار الػػػػػػػػػذين المػػػػػػػػػنخفل تبػػػػػػػػػد
 يترددوف على المقهى.

وىػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػدركوف اخػػػػػػػػػػتالؼ طػػػػػػػػػػرؽ وتبػػػػػػػػػػاين  رائهػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػي كيفيػػػػػػػػػػة المعيشػػػػػػػػػػية ، 
واحيانػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا يختلفػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػي أيهػػػػػػػػػا أكثػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػدوي ، وقػػػػػػػػػد ينفعلػػػػػػػػػوف ويتماسػػػػػػػػػكوف 
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باأليػػػػػػػػػػػدي ولكػػػػػػػػػػػن ال يفػػػػػػػػػػػرض احػػػػػػػػػػػدىم رايػػػػػػػػػػػا، وال يبػػػػػػػػػػػرىن علػػػػػػػػػػػي أي اتراء اكثػػػػػػػػػػػر 
عك  تعػػػػػػػػدد األىػػػػػػػػداؼ علػػػػػػػػي الواقػػػػػػػػع العلمػػػػػػػػي وعلػػػػػػػػي حيػػػػػػػػاة ىػػػػػػػػؤالء أىميػػػػػػػػة ، ويػػػػػػػػن

النػػػػػػػاس ، فمػػػػػػػنهم مػػػػػػػن ارتقػػػػػػػي بػػػػػػػأوالده وانصػػػػػػػرؼ الػػػػػػػي تعلػػػػػػػيمهم وثػػػػػػػابر فػػػػػػػي عملػػػػػػػو 
وكػػػػػػػونف مػػػػػػػاال يحمػػػػػػػي اسػػػػػػػرتو مػػػػػػػن السػػػػػػػؤاؿ ويقيػػػػػػػو مػػػػػػػن العػػػػػػػوز عنػػػػػػػد الشػػػػػػػيخوخة أو 
العجػػػػػػػػػز ، وىنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػردي واىمػػػػػػػػػل أوالده الػػػػػػػػػذين يتجػػػػػػػػػاوز عػػػػػػػػػددىم أصػػػػػػػػػابع 

المسػػػػػػػػػػتقر فػػػػػػػػػػي عملػػػػػػػػػػو ، وىنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػرتب  بالعمػػػػػػػػػػل  اليػػػػػػػػػػدين ، وىنػػػػػػػػػػاؾ غيػػػػػػػػػػر
متخػػػػػػػذا عالقتػػػػػػػو بػػػػػػػرب العمػػػػػػػل معيػػػػػػػارا السػػػػػػػتمراره فػػػػػػػي العمػػػػػػػل أو النقطاعػػػػػػػو عنػػػػػػػو ، 
ويػػػػػػػػػري اف العامػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػر نفسػػػػػػػػػو يعتمػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي حياتػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػي " الخػػػػػػػػػالق الػػػػػػػػػرازؽ " 

  ويتعين علي صاحب العمل اف يبحث عنو.

فهػػػػػػػػػػػػم مختلفػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػاتهم، كمػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػدركوف مػػػػػػػػػػػػدي التبػػػػػػػػػػػػاين 
واالخػػػػػػػتالؼ بيػػػػػػػنهم، وكػػػػػػػل مػػػػػػػنهم يشػػػػػػػعر بػػػػػػػالفرؽ بينػػػػػػػو وبػػػػػػػين االخػػػػػػػر ويرجػػػػػػػع ىػػػػػػػذا 
التبػػػػػػػػػػػاين الػػػػػػػػػػػي جهػػػػػػػػػػػودىم العشػػػػػػػػػػػوائية فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػبيل التحسػػػػػػػػػػػين وغيػػػػػػػػػػػاب الوحػػػػػػػػػػػدة 

 الفكرية وافتقاد المهارة في العمل.

إف أىػػػػػػػػػم األىػػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػدو واضػػػػػػػػػحة وتسػػػػػػػػػعي األغلبيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػي تحقيقهػػػػػػػػػا 
نيػػػػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػػػػة، وفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي تعلػػػػػػػػػيم األبنػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػن اجػػػػػػػػػل تغييػػػػػػػػػر أوضػػػػػػػػػاعهم المه

سػػػػػػبيل تحقيػػػػػػػق ىػػػػػػذا الهػػػػػػػدؼ امتنػػػػػػػع بعػػػػػػل مػػػػػػػدمني المخػػػػػػػدرات عػػػػػػن تعاطيهػػػػػػػا مػػػػػػػن 
اجػػػػػػػػل تػػػػػػػػدبير نفقػػػػػػػػات تعلػػػػػػػػيم واطعػػػػػػػػاـ األوالد، ىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يسػػػػػػػػعي لجمػػػػػػػػع المػػػػػػػػاؿ، 
ولكػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػػؤالء محػػػػػػػػػػدودة امػػػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػػػتلزمات ومطالػػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػػرة وىنػػػػػػػػػػاؾ 
اف ىػػػػػػػػػػدؼ ثالػػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػػعي اليػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػباف وىػػػػػػػػػػو الهجػػػػػػػػػػرة، والهجػػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػػي البلػػػػػػػػػػد
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األخػػػػػػػػرى امػػػػػػػػل يرجػػػػػػػػوه األكثريػػػػػػػػة مػػػػػػػػنهم، وىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يتطلػػػػػػػػع الػػػػػػػػي التحػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػن 
 عامل اجير الي صاحب عمل.  

 نواع العماؿ رواد المقهى: أ

والعمػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػن رواد المقهػػػػػػػػػػى نوعػػػػػػػػػػاف، النػػػػػػػػػػوع األوؿ يعلػػػػػػػػػػم أىميػػػػػػػػػػة تحسػػػػػػػػػػين 
مسػػػػػػػػػتوي معيشػػػػػػػػػتو علػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػدي البعيػػػػػػػػػد، والنػػػػػػػػػوع االخػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػعي الػػػػػػػػػي إشػػػػػػػػػباع 

يػػػػػػػب، ولػػػػػػػذا كػػػػػػػاف بػػػػػػػين رواد المقهػػػػػػػى مػػػػػػػن يػػػػػػػدرؾ أىميػػػػػػػة مطالبػػػػػػػو علػػػػػػػى المػػػػػػػدي القر 
التأمينػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػة ويتمسػػػػػػػػػػك بحقوقػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػي نظمهػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػانوف، ويواظػػػػػػػػػػب 
علػػػػػػػػى االشػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة، ولكػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػاؾ فريقػػػػػػػػا اخػػػػػػػػر يرضػػػػػػػػخ 
السػػػػػػػػػػتغالؿ صػػػػػػػػػػاحب العمػػػػػػػػػػل ويرضػػػػػػػػػػي بالعمػػػػػػػػػػل لسػػػػػػػػػػد الحاجػػػػػػػػػػة مضػػػػػػػػػػحيا بكػػػػػػػػػػل 

ا لصػػػػػػػػاحب العمػػػػػػػػل وىػػػػػػػػو يعلػػػػػػػػم كػػػػػػػػل حقوقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة راضػػػػػػػػخ
 العلم انو لو مات فال تعويل ألوالده من بعده.  

وثمػػػػػػػػة مثػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػي تأكيػػػػػػػػد  المطالػػػػػػػػب العاجلػػػػػػػػة والتضػػػػػػػػحية باألىػػػػػػػػداؼ بعيػػػػػػػػدة 
المػػػػػػػػػػػدي ، توضػػػػػػػػػػػحو تصػػػػػػػػػػػرفات الػػػػػػػػػػػبعل إزاء الخػػػػػػػػػػػدمات العسػػػػػػػػػػػكرية ، فالخدمػػػػػػػػػػػة 
العسػػػػػػػػكرية ىػػػػػػػػدؼ قػػػػػػػػومي عنػػػػػػػػد الشػػػػػػػػباف ، ولكػػػػػػػػن االنتظػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػلك الخدمػػػػػػػػة 

اؽ لبعضػػػػػػػهم ، فهػػػػػػػم يهربػػػػػػػوف مػػػػػػػن الخدمػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية مػػػػػػػن حػػػػػػػين تخػػػػػػػر ، أمػػػػػػػر شػػػػػػػ
وىػػػػػػػػػم يهربػػػػػػػػػوف للوفػػػػػػػػػاء بااللتزامػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػرية ولتػػػػػػػػػوفير نفقػػػػػػػػػات معاشػػػػػػػػػهم ، فهػػػػػػػػػم 
يضػػػػػػػػػػػػػػحوف بااللتزامػػػػػػػػػػػػػػات القوميػػػػػػػػػػػػػػة اف تعارضػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػع االلتزامػػػػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػػػػرية.  
ويرجػػػػػػػع ىػػػػػػػذا التصػػػػػػػرؼ الػػػػػػػي الػػػػػػػزواج المبكػػػػػػػر واالنجػػػػػػػاب السػػػػػػػريع ، وعػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود 

ل لألسػػػػػػػػرة حيػػػػػػػػاة ىادئػػػػػػػػة اثنػػػػػػػػاء فتػػػػػػػػرة التجنيػػػػػػػػد ، ولػػػػػػػػذا تظهػػػػػػػػر دخػػػػػػػػل ثابػػػػػػػػت يكفػػػػػػػػ
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النتػػػػػػػػائج المترتبػػػػػػػػة علػػػػػػػػي الهػػػػػػػػروب مػػػػػػػػن التجنيػػػػػػػػد فتػػػػػػػػزداد األمػػػػػػػػور تعقيػػػػػػػػدا وتطػػػػػػػػوؿ 
 فترة التجنيد . 

وبعػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػرواد فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػبيل الحصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػى بضػػػػػػػػػعة قػػػػػػػػػروش تحسػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػن 
معاشػػػػػػهم يومػػػػػػا مػػػػػػا، قػػػػػػد يبيعػػػػػػوف مػػػػػػا خصػػػػػػص لهػػػػػػم فػػػػػػي بطاقػػػػػػة التمػػػػػػوين مػػػػػػن مػػػػػػواد 

 -جػػػػػػػػأ الػػػػػػػػي شػػػػػػػػراء شػػػػػػػػهادات خبػػػػػػػػرة سػػػػػػػػعيا وراء عمػػػػػػػػل فػػػػػػػػي الخػػػػػػػػارجأساسػػػػػػػػية أو يل
يتعامػػػػػػػػل  –والتػػػػػػػػي يعجػػػػػػػػز عػػػػػػػػن سػػػػػػػػداد ثمنهػػػػػػػػا فػػػػػػػػورا  –ولتلبيػػػػػػػػة حاجػػػػػػػػات االسػػػػػػػػرة 

بعػػػػػػػػل الفقػػػػػػػػراء مػػػػػػػػع التجػػػػػػػػار الػػػػػػػػذين يبيعػػػػػػػػوف باألجػػػػػػػػل الطويػػػػػػػػل، ويػػػػػػػػدفعوف اسػػػػػػػػعارا 
 عالية أكثر بكثير مما لو دفعوا الثمن نقدا.

لخػػػػػػػدمات يػػػػػػػدركوف اف مػػػػػػػا وىػػػػػػػم فػػػػػػػي تعػػػػػػػاملهم مػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػات التػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ ا
يقػػػػػػػدـ لهػػػػػػػم مػػػػػػػن خػػػػػػػدمات اقػػػػػػػل ممػػػػػػػا ينبغػػػػػػػي، فالخػػػػػػػدمات التعليميػػػػػػػة فػػػػػػػي المدرسػػػػػػػة 
ناقصػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػم يشػػػػػػػػكوف مػػػػػػػػن جهػػػػػػػػل األبنػػػػػػػػاء بػػػػػػػػالقراءة والكتابػػػػػػػػة رغػػػػػػػػم التحػػػػػػػػاقهم 
بالمدرسػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػنوات طويلػػػػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػػػػرب بعػػػػػػػػػػػل التالميػػػػػػػػػػػذ ىروبػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن قسػػػػػػػػػػػوة 

كػػػػػػػاليف المػػػػػػػدرس، وىػػػػػػػم يلجػػػػػػػأوف الػػػػػػػي المستشػػػػػػػفيات لعػػػػػػػدـ القػػػػػػػدرة علػػػػػػػي دفػػػػػػػع ت
عػػػػػػػػػالج الطبيػػػػػػػػػب الخػػػػػػػػػػاص وثمػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػدواء. وقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػدفع المعاملػػػػػػػػػة بالمستشػػػػػػػػػػفى 
المرضػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػي الهػػػػػػػػػػرب تعلقػػػػػػػػػػا بالحيػػػػػػػػػػاة أو خوفػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػػوت، ورغػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػذه 
المظػػػػػػػاىر السػػػػػػػػلبية فػػػػػػػػي الخػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػحية فػػػػػػػ ف لجػػػػػػػػوء المرضػػػػػػػػي الػػػػػػػػي الطبيػػػػػػػػب 
أو المستشػػػػػػػػػػفى بػػػػػػػػػػدال مػػػػػػػػػػن اللجػػػػػػػػػػوء الػػػػػػػػػػي الخرافػػػػػػػػػػات والتطلػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػي المدرسػػػػػػػػػػة 

اء، كلهػػػػػػػػػػا مظػػػػػػػػػػاىر للرغبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التحسػػػػػػػػػػين بيػػػػػػػػػػد اف تعثػػػػػػػػػػػر األداء لتعلػػػػػػػػػػيم األبنػػػػػػػػػػ
 يساعد على ب ء التحسين.
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ويعػػػػػػػػي  رواد المقهػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػروؼ صػػػػػػػػعبة ، تمػػػػػػػػتص قػػػػػػػػدرات الػػػػػػػػبعل علػػػػػػػػي 
التفكيػػػػػػػر وتعصػػػػػػػر جهػػػػػػػود الػػػػػػػبعل اتخػػػػػػػر، فهنػػػػػػػاؾ مػػػػػػػن يبحػػػػػػػث عػػػػػػػن سػػػػػػػكن يأويػػػػػػػو 
ىػػػػػػػػػػو وأوالده بعػػػػػػػػػػدما تهػػػػػػػػػػدـ المنػػػػػػػػػػزؿ القػػػػػػػػػػديم ، وتبعثػػػػػػػػػػرت اسػػػػػػػػػػرتو عنػػػػػػػػػػد االىػػػػػػػػػػل 

رب أو يبحػػػػػػػث عػػػػػػػن مسػػػػػػػكن البنتػػػػػػػو العػػػػػػػروس ، أو يقضػػػػػػػي جػػػػػػػزءا مػػػػػػػن يومػػػػػػػو واالقػػػػػػػا
بحثػػػػػػػػا عػػػػػػػػن عمػػػػػػػػل البنػػػػػػػػو حػػػػػػػػديث التخػػػػػػػػرج مػػػػػػػػن المدرسػػػػػػػػة أو ينشػػػػػػػػغل فكػػػػػػػػره بمػػػػػػػػا 
تحدثػػػػػػػػػػو الفلػػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػػن اضػػػػػػػػػػرار ومتاعػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػو وألوالده ، أو ينتظػػػػػػػػػػر فتػػػػػػػػػػرة طويلػػػػػػػػػػة 
امػػػػػػػػػػاـ المخبػػػػػػػػػػز ، أو يشػػػػػػػػػػكو مػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػػػود شػػػػػػػػػػبكة الصػػػػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػػػػحي ، أو 

بالتزاماتػػػػػػو االسػػػػػػػرية لكثػػػػػػرة مػػػػػػن يعػػػػػػولهم ، أو يعػػػػػػاني مػػػػػػػن عػػػػػػدـ قدرتػػػػػػو علػػػػػػي الوفػػػػػػاء 
تعػػػػػػػػػدد زوجاتػػػػػػػػػو وكثػػػػػػػػػرة أوالده وخالفاتػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػتمرة معهػػػػػػػػػم أو يجػػػػػػػػػري وراء معرفػػػػػػػػػو 
مصػػػػػػػػػػػير ابنػػػػػػػػػػػو الغائػػػػػػػػػػػب ، فاألكثريػػػػػػػػػػػة تلهػػػػػػػػػػػث وراء مطالػػػػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػػػػاة اليوميػػػػػػػػػػػة وال 

 تستطيع اف تتوقف لتفكر حتي في نفسها . 

ر أحػػػػػػػػدىم الوضػػػػػػػػع الػػػػػػػػذي وىػػػػػػػػم يػػػػػػػػدركوف تمػػػػػػػػاـ االدراؾ حػػػػػػػػالهم، ولقػػػػػػػػد صػػػػػػػػو 
يعايشػػػػػػػػونو " اننػػػػػػػػا ولػػػػػػػػدنا ومعنػػػػػػػػا لشػػػػػػػػقاء، ال معػػػػػػػػاش، وال تػػػػػػػػامين، نعمػػػػػػػػل ويكسػػػػػػػػب 
غيرنػػػػػػػػا الػػػػػػػػذي يمػػػػػػػػتص دمنػػػػػػػػا، فػػػػػػػػال خجػػػػػػػػل مػػػػػػػػن التحػػػػػػػػدث عػػػػػػػػن حػػػػػػػػالهم، فحػػػػػػػػالهم 
لػػػػػػػػي  عػػػػػػػػورة يخفونهػػػػػػػػا، وال حػػػػػػػػرج مػػػػػػػػن التحػػػػػػػػدث عػػػػػػػػن أوضػػػػػػػػاعهم، ال مػػػػػػػػن اجػػػػػػػػل 

لتنفػػػػػػػي  التمػػػػػػػاس االحسػػػػػػػاف بقػػػػػػػدر مػػػػػػػا ىػػػػػػػو نبػػػػػػػرة احتجػػػػػػػاج عمػػػػػػػا يحػػػػػػػي  بهػػػػػػػم، أو ل
عػػػػػػػن  المهػػػػػػػم، وقػػػػػػػػد وصػػػػػػػفوا حػػػػػػػػالهم فػػػػػػػي صػػػػػػػػور عديػػػػػػػدة " أعػػػػػػػػي  داخػػػػػػػل عشػػػػػػػػة 

، اخشػػػػػػػػػػػي اف يقػػػػػػػػػػػرض “،"يفتػػػػػػػػػػػرش اوالدي األرض “ولػػػػػػػػػػػن اكػػػػػػػػػػػل اف لػػػػػػػػػػػم اتسػػػػػػػػػػػوؿ 
"طلبػػػػػػػػػػات األوالد غاليػػػػػػػػػػة، “.. الفلػػػػػػػػػػراف أرجػػػػػػػػػػل اوالدي.. فػػػػػػػػػػالفلراف مشػػػػػػػػػػكلة بلػػػػػػػػػػدا 

حتػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػعار اكػػػػػػػػػل الحيوانػػػػػػػػػات مرتفعػػػػػػػػػة ".. نحػػػػػػػػػن نضػػػػػػػػػحك كثيػػػػػػػػػرا واال انفجرنػػػػػػػػػا 
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هػػػػػػػػػم يعرضػػػػػػػػػػوف مشػػػػػػػػػػكالتهم بػػػػػػػػػػال تكلػػػػػػػػػػف، الكػػػػػػػػػػل يحكػػػػػػػػػػي ىمومػػػػػػػػػػو لألخػػػػػػػػػػر، ، ف“
والكػػػػػػػػػػػل يعلػػػػػػػػػػػم مشػػػػػػػػػػػكالت االخػػػػػػػػػػػرين وال يسػػػػػػػػػػػاىم فػػػػػػػػػػػي حلهػػػػػػػػػػػا إال بالكلمػػػػػػػػػػػات، 
وىػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػكالت تػػػػػػػػػؤرقهم وىػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػبب ىمػػػػػػػػػومهم وقػػػػػػػػػد يلجػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػبعل الػػػػػػػػػي 
المخػػػػػػػػدرات لينسػػػػػػػػي الهمػػػػػػػػـو   ويغسػػػػػػػػل الزعػػػػػػػػل، ويهػػػػػػػػرب مػػػػػػػػن الواقػػػػػػػػع الػػػػػػػػي عػػػػػػػػالم 

ة أو بضػػػػػػػػع سػػػػػػػػاعة يقضػػػػػػػػيها االنسػػػػػػػػاف منتشػػػػػػػػيا الخيػػػػػػػػاؿ، مبػػػػػػػػررا تصػػػػػػػػرفو بانهػػػػػػػػا سػػػػػػػػاع
 ناسيا واقعو الحتمي الذي سيعود اليو. 

ورغػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػذه الظػػػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػي  ببعضػػػػػػػػػػهم فهنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػن يتطلػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػي 
التحسػػػػػػػػين ، وقػػػػػػػػد يكػػػػػػػػوف تحسػػػػػػػػين المسػػػػػػػػتوي شػػػػػػػػعارا عنػػػػػػػػد الػػػػػػػػبعل الػػػػػػػػذي فقػػػػػػػػد 
القػػػػػػػدرة علػػػػػػػي تكيػػػػػػػف مػػػػػػػع التغيػػػػػػػرات التػػػػػػػي حػػػػػػػدثت فػػػػػػػي الكفػػػػػػػر ، وبالتػػػػػػػالي اصػػػػػػػبا 

ا انػػػػػػػػػػدثرت حرفتػػػػػػػػػػو أو قػػػػػػػػػػل الطلػػػػػػػػػػب عليهػػػػػػػػػػا ، وعجػػػػػػػػػػز اف يمػػػػػػػػػػارس عػػػػػػػػػػاطال بعػػػػػػػػػػدم
ػػػػػػػو الشػػػػػػػكوى مػػػػػػػن الحاضػػػػػػػر فهػػػػػػػو يمجػػػػػػػد الماضػػػػػػػي ألنػػػػػػػو   عمػػػػػػػال اخػػػػػػػر واصػػػػػػػبا ىمن
كػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػامال مطلوبػػػػػػػػػا فصػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػاطال ، واصػػػػػػػػػبا الحصػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػي ثمػػػػػػػػػن الطعػػػػػػػػػاـ 
وأجػػػػػػػػر المسػػػػػػػػكن مشػػػػػػػػكلة عنػػػػػػػػده ، وىنػػػػػػػػاؾ مثػػػػػػػػاؿ اخػػػػػػػػر للتحسػػػػػػػػين ولكنػػػػػػػػو مثػػػػػػػػاؿ 

رؼ النصػػػػػػب ، وكػػػػػػاف يعػػػػػػي  يومػػػػػػو سػػػػػػي  ، ىػػػػػػو مثػػػػػػاؿ ذلػػػػػػك الشػػػػػػخص الػػػػػػذي احتػػػػػػ
مطػػػػػػػػاردا مػػػػػػػػن رجػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػرطة ، وعنػػػػػػػػدما أراد التغييػػػػػػػػر تحػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػي بػػػػػػػػائع صػػػػػػػػحف 
ولكنػػػػػػػػو ىجػػػػػػػػر العمػػػػػػػػل الشػػػػػػػػريف واسػػػػػػػػتغل زوجتػػػػػػػػو أسػػػػػػػػوأ اسػػػػػػػػتغالؿ ...يقابػػػػػػػػل ىػػػػػػػػذه 
الصػػػػػػػػور السػػػػػػػػلبية والقاتمػػػػػػػػة الحػػػػػػػػوذي الػػػػػػػػذي علػػػػػػػػم أوالده والحػػػػػػػػالؽ الػػػػػػػػذي جعػػػػػػػػل 

وابػػػػػػػن الخبػػػػػػػاز عامػػػػػػػل البنػػػػػػػاء ، ابنػػػػػػػو األكبػػػػػػػر مهندسػػػػػػػا واالبػػػػػػػن االخػػػػػػػر عػػػػػػػامال فنيػػػػػػػا 
والمهنػػػػػػػػػدس ابػػػػػػػػػن الفكهػػػػػػػػػاني المتجػػػػػػػػػوؿ ، والبػػػػػػػػػائع المتجػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػذي يقتطػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػن 
رزقػػػػػػػػػو إلعطػػػػػػػػػاء ابنػػػػػػػػػو دروس تقويػػػػػػػػػة ، وسػػػػػػػػػائق السػػػػػػػػػيارة الػػػػػػػػػذي علػػػػػػػػػم ابنػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػي 
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حصػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػي مؤىػػػػػػػػػل وبلػػػػػػػػػغ وظيفػػػػػػػػػة قياديػػػػػػػػػة ، وحامػػػػػػػػػل اقفػػػػػػػػػاص الفاكهػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذي 
وجػػػػػػػػػػود عنػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػم ابنػػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػل بالصػػػػػػػػػػحافة ، فالرغبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التحسػػػػػػػػػػين م

الػػػػػػػػبعل حققوىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي االىتمػػػػػػػػاـ بتعلػػػػػػػػيم األبنػػػػػػػػاء خشػػػػػػػػية اف يجػػػػػػػػرفهم تيػػػػػػػػار الفقػػػػػػػػر 
، وامػػػػػػال فػػػػػػي نشػػػػػػلهم ممػػػػػػا يعػػػػػػاني منػػػػػػو االبػػػػػػاء ، أو دفػػػػػػع األبنػػػػػػاء الػػػػػػي تعلػػػػػػم صػػػػػػنعة 
جديػػػػػػدة  رائجػػػػػػة فػػػػػػي السػػػػػػوؽ تػػػػػػدر علػػػػػػي االبػػػػػػن دخػػػػػػال ، كمػػػػػػا تجسػػػػػػد الرغبػػػػػػة فػػػػػػي 

اش " التحسػػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػػي انػػػػػػػػػػدفاع الكبػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػ
 السادات " ليكوف حائال دوف مد اليد أو ليساعدىم في معاشهم .

فاغلػػػػػػػػػػػػب رواد المقهػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػن الكبػػػػػػػػػػػػار يسػػػػػػػػػػػػعوف الػػػػػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػػػػػيم أوالدىػػػػػػػػػػػػم أو 
الحصػػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػػى معػػػػػػػػػػػاش أو االشػػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػة، ويسػػػػػػػػػػػعى 
الشػػػػػػػػػػباب الػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتقبل أفضػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن الحاضػػػػػػػػػػر، أمػػػػػػػػػػا الكبػػػػػػػػػػار فيهػػػػػػػػػػدفوف الػػػػػػػػػػى 

 مػػػػػػػػن التػػػػػػػػردي ويلهػػػػػػػػث الػػػػػػػػبعل وراء ثمػػػػػػػػن قػػػػػػػػوت المحافظػػػػػػػػة علػػػػػػػػى الوضػػػػػػػػع بػػػػػػػػدال
يومػػػػػػػو متػػػػػػػنقال مػػػػػػػن مكػػػػػػػاف الػػػػػػػى مكػػػػػػػاف، وقػػػػػػػد يبػػػػػػػدا عملػػػػػػػو فػػػػػػػي الخامسػػػػػػػة صػػػػػػػباحا 
ويظػػػػػػػػػل يعمػػػػػػػػػل حتػػػػػػػػػى الثامنػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػاء ،ويتنػػػػػػػػػاوؿ وجبػػػػػػػػػات طعامػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػارج البيػػػػػػػػػت 
معرضػػػػػػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػػػػػػو ألكػػػػػػػػػػػػػل الطعػػػػػػػػػػػػػاـ الفاسػػػػػػػػػػػػػد واسػػػػػػػػػػػػػتغالؿ أصػػػػػػػػػػػػػحاب محػػػػػػػػػػػػػػالت 

ن يحػػػػػػػػػػاولوف المػػػػػػػػػػأكوالت ويعػػػػػػػػػػي  بعضػػػػػػػػػػهم مطػػػػػػػػػػاردا مػػػػػػػػػػن رجػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػرطة الػػػػػػػػػػذي
 فرض النظاـ، لعدـ تواجد مكاف يتعامل بو مع العمالء.

وفػػػػػػػػػى الوقػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػة تقبػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي عليػػػػػػػػػو، وال يسػػػػػػػػػعى 
أفرادىػػػػػػػػا الػػػػػػػػى احػػػػػػػػداث تغييػػػػػػػػرات منظمػػػػػػػػة ىادفػػػػػػػػة فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػاتهم، يعػػػػػػػػي  الػػػػػػػػبعل 
مستسػػػػػػػػلما راضػػػػػػػػيا قانعػػػػػػػػا " اىػػػػػػػػو الكلػػػػػػػػب بياكػػػػػػػػل"، ويسػػػػػػػػخر الػػػػػػػػبعل مػػػػػػػػن حالػػػػػػػػو 
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حػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػفر ونحػػػػػػػػػن ال نجػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػفر لنعػػػػػػػػػي  بقولػػػػػػػػػو" ىنػػػػػػػػػاؾ أنػػػػػػػػػاس تعػػػػػػػػػي  ت
تحتػػػػػػػػو"، وىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن ينفػػػػػػػػق مػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػبو لكػػػػػػػػأس خمػػػػػػػػر مغشػػػػػػػػوش أو يفقػػػػػػػػده فػػػػػػػػي 
لعػػػػػػػػػب القمػػػػػػػػػار، ىػػػػػػػػػذه النمػػػػػػػػػاذج البشػػػػػػػػػرية تعكػػػػػػػػػ  حالػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػردى التػػػػػػػػػي يعيشػػػػػػػػػها 
الػػػػػػػػػبعل، والتػػػػػػػػػي تجاورىػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػاذج اتبػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػذين يتطلعػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػى التغييػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي 

مينػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػة شخصػػػػػػػػػػػػيات أوالدىػػػػػػػػػػػػم أو يجاىػػػػػػػػػػػػدوف لالشػػػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػػػي التأ
ضػػػػػػػػػمانا للمسػػػػػػػػػتقبل أو للحمايػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة العجػػػػػػػػػز، وىنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػى 

 الهجرة سعيا وراء تغيير الوضع االقتصادي واالجتماعي.

وىنػػػػػػػا يثػػػػػػػار سػػػػػػػؤاؿ ىػػػػػػػل الهجػػػػػػػرة التػػػػػػػي يسػػػػػػػعى اليهػػػػػػػا الػػػػػػػبعل تحسػػػػػػػن مسػػػػػػػتوى 
معيشػػػػػػػػة ىػػػػػػػػؤالء؟ وإذا كانػػػػػػػػت اإلجابػػػػػػػػة باإليجػػػػػػػػاب فتحسػػػػػػػػين مسػػػػػػػػتوى مػػػػػػػػن؟ الفػػػػػػػػرد 

مػػػػػػػع؟ وإذا مػػػػػػػا سػػػػػػػػلمنا بسػػػػػػػراب العمػػػػػػػػل فػػػػػػػي الػػػػػػػبالد العربيػػػػػػػػة وتمشػػػػػػػيا مػػػػػػػػع أـ المجت
رغبػػػػػػػػة الشػػػػػػػػباب للعمػػػػػػػػل فػػػػػػػػي الخػػػػػػػػارج لتحقيػػػػػػػػق مػػػػػػػػدخرات تػػػػػػػػنفعهم، فػػػػػػػػالهجرة لهػػػػػػػػا 
سػػػػػػػػػلبيات علػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتوى االجتمػػػػػػػػػاعي للشػػػػػػػػػخص فػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػر، فهنػػػػػػػػػاؾ مظػػػػػػػػػاىر  
كثيػػػػػػػػػػرة للتفكػػػػػػػػػػك االسػػػػػػػػػػرى نظػػػػػػػػػػرا لغيػػػػػػػػػػاب االب أو الػػػػػػػػػػزوج، بػػػػػػػػػػل ىنػػػػػػػػػػاؾ مظػػػػػػػػػػاىر 

ها تواجػػػػػػػػد الػػػػػػػػزوج فػػػػػػػػي الخػػػػػػػػارج لجمػػػػػػػػع المػػػػػػػػاؿ، وىنػػػػػػػػاؾ لالنحػػػػػػػػالؿ الخلقػػػػػػػػي سػػػػػػػػبب
حػػػػػػػػاالت للسػػػػػػػػماف المهػػػػػػػػاجر الػػػػػػػػذي عػػػػػػػػاد ليطلػػػػػػػػق زوجتػػػػػػػػو أـ أوالده ثػػػػػػػػم تػػػػػػػػزوج ثػػػػػػػػم 
رحػػػػػػػػػل ثانيػػػػػػػػػة... أمػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتوى االقتصػػػػػػػػػادي فػػػػػػػػػالكفر يعػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػعار 
المضػػػػػػػػاربة فػػػػػػػػي األرض التػػػػػػػػي سػػػػػػػػببتها رغبػػػػػػػػة العمػػػػػػػػاؿ العائػػػػػػػػدين مػػػػػػػػن الهجػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي 

سػػػػػػػػػتهالؾ الترفػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػر بجػػػػػػػػػوار مظػػػػػػػػػاىر تأكيػػػػػػػػػد ذاتهػػػػػػػػػم وظهػػػػػػػػػور نمػػػػػػػػػ  اال
 الحرماف.
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وقػػػػػػػػد يقػػػػػػػػػع الػػػػػػػػبعل فريسػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتغالؿ االخػػػػػػػػػرين، وتصػػػػػػػػهره عالقاتػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػرية 
وقػػػػػػػػد تػػػػػػػػدفع قلػػػػػػػػة مػػػػػػػػن اتبػػػػػػػػاء واألمهػػػػػػػػات أوالده الػػػػػػػػى التسػػػػػػػػوؿ أو يػػػػػػػػدفع الػػػػػػػػزوج 
زوجتػػػػػػػػو الػػػػػػػػى العمػػػػػػػػل فػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػة االسػػػػػػػػر وبيػػػػػػػػع األشػػػػػػػػياء التافهػػػػػػػػة ليقػػػػػػػػبل ىػػػػػػػػو، 

حرافػػػػػػػػػػػػى تقابلهػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػكاؿ أخػػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػػن وىػػػػػػػػػػػػذه النمػػػػػػػػػػػػاذج مػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػلوؾ االن
التحسػػػػػػػػػػين، فهنػػػػػػػػػػاؾ مجموعتػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػاس لػػػػػػػػػػن يلتقيػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػين رواد المقهػػػػػػػػػػى، 
مجموعػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػذؿ الجهػػػػػػػػػد للوصػػػػػػػػػوؿ بالسػػػػػػػػػفينة الػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػر األمػػػػػػػػػاف، وتغيػػػػػػػػػر نمػػػػػػػػػ  
حياتهػػػػػػػػا وحيػػػػػػػػاة أوالدىػػػػػػػػا الػػػػػػػػى االحسػػػػػػػػن، وىنػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػة استسػػػػػػػػلمت لواقعهػػػػػػػػا 

 والستغالؿ الغير لها. 

 معوقات التغيير:

لػػػػػػػػذي يمنػػػػػػػػع مػػػػػػػػن التغيػػػػػػػػر ويعػػػػػػػػوؽ الجهػػػػػػػػود التػػػػػػػػي تبػػػػػػػػذؿ لتغييػػػػػػػػر مػػػػػػػػا ا ولكػػػػػػػػن
الواقػػػػػػػع؟ اف سػػػػػػػكاف الكفػػػػػػػر ليسػػػػػػػوا اغبيػػػػػػػاء، فهػػػػػػػم يعػػػػػػػوف كػػػػػػػل الػػػػػػػوعي الفػػػػػػػارؽ بػػػػػػػين 
سػػػػػػػػػارؽ رغيػػػػػػػػػف الخبػػػػػػػػػز والمػػػػػػػػػدرس المقصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي عملػػػػػػػػػو، ويػػػػػػػػػدركوف اف العقػػػػػػػػػاب 
الجنػػػػػػػػػائي ينػػػػػػػػػزؿ علػػػػػػػػػي األوؿ، بينمػػػػػػػػػا االخػػػػػػػػػر طليػػػػػػػػػق، وىػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػدركوف اف صػػػػػػػػػاحب 

ريػػػػػػد العامػػػػػػل فػػػػػػي كمػػػػػػاؿ صػػػػػػحتو، وىػػػػػػو يرغػػػػػػب فػػػػػػي العمػػػػػػل فػػػػػػي القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص ي
اسػػػػػػػػػتغاللو الػػػػػػػػػي أقصػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػد، ولقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػبهوا أصػػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػأنهم مثػػػػػػػػػػل " 
الثعػػػػػػػػػابين المتوحشػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الجبػػػػػػػػػاؿ " وىػػػػػػػػػم يعرفػػػػػػػػػوف بالتجربػػػػػػػػػة اف مػػػػػػػػػوت العائػػػػػػػػػل 
يعنػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػرد االسػػػػػػػػػػػػرة وضػػػػػػػػػػػػياع مسػػػػػػػػػػػػتقبل األوالد، فػػػػػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػػػػػانوا علػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذا 

ن؟  ثمػػػػػػػػة عالمتػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتوي مػػػػػػػػن الفهػػػػػػػػم فمػػػػػػػػا الػػػػػػػػذي يمنػػػػػػػػع مػػػػػػػػن التحسػػػػػػػػي
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سػػػػػػػػػػلوؾ ىػػػػػػػػػػؤالء النػػػػػػػػػػاس تػػػػػػػػػػدالف علػػػػػػػػػػى اف وراء الهػػػػػػػػػػدوء الظػػػػػػػػػػاىر ايمانػػػػػػػػػػا بتغييػػػػػػػػػػر 
 حتمي مرجعو الي قوي غيبية.

العالمػػػػػػػػػة االولػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي التفكيػػػػػػػػػر الخرافػػػػػػػػػي وىػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػن اىػػػػػػػػػم األسػػػػػػػػػباب التػػػػػػػػػي 
تػػػػػػػػػدفع الػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػدـ التجديػػػػػػػػػد والتغييػػػػػػػػػر، ومػػػػػػػػػن نمػػػػػػػػػاذج التفكيػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػائد ذلػػػػػػػػػك 

د الػػػػػػػػػذي خػػػػػػػػػرج الػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدنيا مبتسػػػػػػػػػما الرجػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػذي يحكػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػة ابنػػػػػػػػػة الوليػػػػػػػػػ
ماسػػػػػػػكا بيديػػػػػػػو حبػػػػػػػوب منػػػػػػػع الحمػػػػػػػل ... والتػػػػػػػي لػػػػػػػم تحػػػػػػػل دوف تكوينػػػػػػػو فػػػػػػػي رحػػػػػػػم 
امػػػػػػػػو، ولػػػػػػػػػم يػػػػػػػػدرؾ ىػػػػػػػػػذا االب أف ىػػػػػػػػػذه الحبػػػػػػػػوب تػػػػػػػػػذوب فػػػػػػػػي سػػػػػػػػػوائل الجسػػػػػػػػػم 
بعػػػػػػػػػد ثػػػػػػػػػواف واف ثمػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػًأ حػػػػػػػػػدث مػػػػػػػػػن االـ، والعالمػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي التفكيػػػػػػػػػر 

لهيػػػػػػػػة، ويؤكػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػك التػػػػػػػػواكلي، فهػػػػػػػػم يػػػػػػػػروف اف كػػػػػػػػل شػػػػػػػػيء يخضػػػػػػػػع للمشػػػػػػػػيلة اإل
اقػػػػػػػػػػوالهم و راؤىػػػػػػػػػػم التػػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػػرر سػػػػػػػػػػلوكهم سػػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػػػف الهػػػػػػػػػػروب مػػػػػػػػػػن 
التجنيػػػػػػػػد ... أو خطػػػػػػػػأ الطبيػػػػػػػػب.. أو عػػػػػػػػدـ السػػػػػػػػعي للبحػػػػػػػػث عػػػػػػػػن عمػػػػػػػػل.. وىػػػػػػػػم 
يػػػػػػػػرددوف تعليقػػػػػػػػات كثيػػػػػػػػرة تؤكػػػػػػػػد توحػػػػػػػػدىم بػػػػػػػػالقيم التػػػػػػػػي تؤكػػػػػػػػد التواكليػػػػػػػػة مثػػػػػػػػل " 

لملػػػػػػػػك للمالػػػػػػػػك " ،" ربنػػػػػػػػا يعطينػػػػػػػػا "، اتػػػػػػػػرؾ ا“البركػػػػػػػػة مػػػػػػػػن اهلل،" خليهػػػػػػػػا علػػػػػػػػي اهلل 
،" الغنػػػػػػػػػي “صػػػػػػػػابر علػػػػػػػػي حكػػػػػػػػم ربنػػػػػػػػا " سػػػػػػػػلمها هلل تكسػػػػػػػػب “، “رزقػػػػػػػػي علػػػػػػػػي اهلل 

غنػػػػػػػػي الػػػػػػػػنف  "،" إرادة اهلل فػػػػػػػػوؽ كػػػػػػػػل شػػػػػػػػيء "،" فػػػػػػػػي أي مكػػػػػػػػاف نػػػػػػػػرزؽ "،" رضػػػػػػػػا 
مػػػػػػػػن اهلل "،" المسػػػػػػػػاعد ربنػػػػػػػػا "،" مػػػػػػػػن يسػػػػػػػػجد هلل كسػػػػػػػػباف ومػػػػػػػػن يسػػػػػػػػجد لغيػػػػػػػػر اهلل 

 خسراف "،" نحن نأكل ما يريده ربنا ". 

أنػػػػػػػػواع تصػػػػػػػػدر اراء متباينػػػػػػػػة متعػػػػػػػػددة عػػػػػػػػن الحيػػػػػػػػاة ومشػػػػػػػػكالتها  افػػػػػػػػراد المقهػػػػػػػػى
يعكػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك سػػػػػػػلوكهم، فنجػػػػػػػد مػػػػػػػنهم الثػػػػػػػائر والمستسػػػػػػػلم الػػػػػػػذي ال يريػػػػػػػد شػػػػػػػيلا 
مػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػدنيا، ونجػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػنهم المتػػػػػػػػػدين والمتهالػػػػػػػػػك علػػػػػػػػػى المكيفػػػػػػػػػات، ونالحػػػػػػػػػ  
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بيػػػػػػػػػػػنهم السػػػػػػػػػػػلبي والنشػػػػػػػػػػػ ، وتشػػػػػػػػػػػتت اراء ىػػػػػػػػػػػؤالء الػػػػػػػػػػػرواد فػػػػػػػػػػػي الحكػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػي 
يػػػػػػػب " ىػػػػػػػو مػػػػػػػن يصػػػػػػػلي وقػػػػػػػت بوقتػػػػػػػو " والػػػػػػػبعل ال النػػػػػػػاس. بعضػػػػػػػهم يػػػػػػػري اف الط

يبػػػػػػػػػػالي وال يهػػػػػػػػػػتم حولػػػػػػػػػػو وال بالعػػػػػػػػػػالم ومػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػدث فيػػػػػػػػػػو، فغايػػػػػػػػػػة املػػػػػػػػػػو اشػػػػػػػػػػباع 
شػػػػػػػػهواتو، بعػػػػػػػػل الباعػػػػػػػػة مػػػػػػػػنهم شػػػػػػػػرفاء والػػػػػػػػبعل االخػػػػػػػػر يغشػػػػػػػػوف سػػػػػػػػلعهم نجػػػػػػػػد 
بيػػػػػػػػػنهم الثػػػػػػػػػائر المهػػػػػػػػػتم باألحػػػػػػػػػداث السياسػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػابع ألحػػػػػػػػػداث بولنػػػػػػػػػدا وإيػػػػػػػػػراف 

لذاتػػػػػػػػو العنػػػػػػػػا مػػػػػػػػن يحػػػػػػػػـر نفسػػػػػػػػو، ويلقػػػػػػػػ  والعػػػػػػػػراؽ، كمػػػػػػػػا نجػػػػػػػػد مػػػػػػػػن يلهػػػػػػػػث وراء 
، ونجػػػػػػد مػػػػػػن يرغػػػػػػب الهجػػػػػػرة فػػػػػػرارا مػػػػػػن الكفػػػػػػر، ومػػػػػػن يحمػػػػػػد اهلل  رزقػػػػػػو يومػػػػػػا بيػػػػػػـو

 على حالو راضيا كل الرضا عما حولو. 

تختلػػػػػػػػػف اراء الشػػػػػػػػػيوخ عػػػػػػػػػن اراء الشػػػػػػػػػباف، ال تجمػػػػػػػػػع الجميػػػػػػػػػع وحػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػدؼ 
وال وحػػػػػػػػػػد راي، حتػػػػػػػػػػى موعػػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػػورىم ال يتفقػػػػػػػػػػوف عليػػػػػػػػػػو، اذ يقبػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػيوخ 

ار علػػػػػػػػػػى المقهػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػواؿ النهػػػػػػػػػػار، امػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػباف فيتػػػػػػػػػػرددوف عليػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي والكبػػػػػػػػػػ
الصػػػػػػػػػباح والمسػػػػػػػػػاء وتكػػػػػػػػػػوف كػػػػػػػػػل جماعػػػػػػػػػة عمريػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػاءىا، وىنػػػػػػػػػاؾ التػػػػػػػػػػابعوف 
والمنقػػػػػػػادوف الػػػػػػػذين يلبػػػػػػػي الواحػػػػػػػد مػػػػػػػنهم رغبػػػػػػػات المتػػػػػػػرددين مػػػػػػػن السػػػػػػػوؽ مقابػػػػػػػل 
مشػػػػػػػػػروب مػػػػػػػػػن المقهػػػػػػػػػى أو سػػػػػػػػػيجارة، وىنػػػػػػػػػاؾ الزعامػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػكلية التػػػػػػػػػي ال تتميػػػػػػػػػز 

جهػػػػػػػػػوري وترديػػػػػػػػػد االشػػػػػػػػػاعات، وىنػػػػػػػػػاؾ الصػػػػػػػػػامت الػػػػػػػػػذي ينصػػػػػػػػػت إال بالصػػػػػػػػػوت ال
 لناقل األخبار. 

ويرجػػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػػالؼ فػػػػػػػػػػػي اتراء واالىػػػػػػػػػػػداؼ الػػػػػػػػػػػي عوامػػػػػػػػػػػل عديػػػػػػػػػػػدة بعضػػػػػػػػػػػها 
داخلػػػػػػػػػي، وبعضػػػػػػػػػها كػػػػػػػػػامن فػػػػػػػػػي البيلػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػولهم، واىػػػػػػػػػم العوامػػػػػػػػػل الداخليػػػػػػػػػة 
طريقػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػر االتكاليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تميػػػػػػػػز ىػػػػػػػػؤالء النػػػػػػػػاس، امػػػػػػػػا العوامػػػػػػػػل الخارجيػػػػػػػػة 
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اميػػػػػػػة الػػػػػػػبعل والػػػػػػػي اسػػػػػػػتغراؽ الشػػػػػػػباب فػػػػػػػي العمػػػػػػػل المضػػػػػػػنى سػػػػػػػعيا  فترجػػػػػػػع الػػػػػػػي
وراء المػػػػػػػػػػػػػاؿ بمػػػػػػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػػػػػػدع مجػػػػػػػػػػػػػاال للمسػػػػػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػػػػػي التفكيػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػل 
المشػػػػػػػكالت، ومحاولػػػػػػػة بعػػػػػػػل الشػػػػػػػباف تقليػػػػػػػد مػػػػػػػن يكثػػػػػػػر فػػػػػػػي يػػػػػػػدىم المػػػػػػػاؿ مػػػػػػػن 

 زمالئهم العائدين من الخارج.

وىنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػأتي الػػػػػػػػػي المقهػػػػػػػػػى لقضػػػػػػػػػاء وقػػػػػػػػػت الفػػػػػػػػػراغ والتسػػػػػػػػػلية ، ومػػػػػػػػػن 
ليػػػػػػػػػدير أمػػػػػػػػػور العمػػػػػػػػػل ، والهػػػػػػػػػدفاف متباعػػػػػػػػػداف ومتنػػػػػػػػػافراف  مثلمػػػػػػػػػا تتباعػػػػػػػػػد  يحضػػػػػػػػػر

اعمػػػػػػػػػػػار المجموعػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػػمنها المقهػػػػػػػػػػػى ، مجموعػػػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػػػار ضػػػػػػػػػػػعفت 
عضػػػػػػػػػالت تفكيػػػػػػػػػرىم واستسػػػػػػػػػلموا للواقػػػػػػػػػع ، امػػػػػػػػػا اغلػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػباف فيرغبػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػي 
التحسػػػػػػػػػػػين والتغييػػػػػػػػػػػر ، ولكػػػػػػػػػػػن كيػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػتم التغييػػػػػػػػػػػر والتحسػػػػػػػػػػػين فتلػػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػػي 

التحسػػػػػػػػػػػين فرديػػػػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػػػػوائية، وإذا كػػػػػػػػػػػاف الكبػػػػػػػػػػػار  المعضػػػػػػػػػػػلة،  فالقػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػي
لػػػػػػػديهم القػػػػػػػدرة علػػػػػػػي تحمػػػػػػػل الواقػػػػػػػع األلػػػػػػػيم الػػػػػػػذي يعيشػػػػػػػونو، واستسػػػػػػػلموا لقػػػػػػػوي 
عليػػػػػػا راضػػػػػػػيين بػػػػػػالواقع امػػػػػػػال فػػػػػػػي العػػػػػػالم االخػػػػػػػر األكثػػػػػػػر راحػػػػػػة، فالشػػػػػػػباب يػػػػػػػرفل 
الواقػػػػػػػع ولكنػػػػػػػو يفتقػػػػػػػد القػػػػػػػدرة الواعيػػػػػػػة للتحسػػػػػػػين ، واف لػػػػػػػم يفقػػػػػػػدوا القػػػػػػػدرة علػػػػػػػي 

المعانػػػػػػػػاة ، وىػػػػػػػػم يتميػػػػػػػػزوف بقػػػػػػػػدرة احتمػػػػػػػػاؿ ماديػػػػػػػػة تبػػػػػػػػدو فػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػل الحرمػػػػػػػػاف و 
صػػػػػػػػػػػورة الصػػػػػػػػػػػبر علػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػوء المسػػػػػػػػػػػكن ونقػػػػػػػػػػػص المرافػػػػػػػػػػػق والخػػػػػػػػػػػدمات، كمػػػػػػػػػػػا 
يتميػػػػػػػزوف بقػػػػػػػدرة احتمػػػػػػػاؿ معنويػػػػػػػة تبػػػػػػػدو فػػػػػػػي صػػػػػػػورة األلػػػػػػػم النفسػػػػػػػي والػػػػػػػذي يػػػػػػػدفع 
بعضػػػػػػػػهم الػػػػػػػػي المػػػػػػػػزاح ىربػػػػػػػػا مػػػػػػػػن الواقػػػػػػػػع أو ادمػػػػػػػػاف المخػػػػػػػػدرات ، وىػػػػػػػػذه القػػػػػػػػدرة 

ظػػػػػػػػيم بالخػػػػػػػػالق الػػػػػػػػذي ال يشػػػػػػػػكوف لغيػػػػػػػػره، وىػػػػػػػػذا علػػػػػػػػي التحمػػػػػػػػل سػػػػػػػػببها ايمػػػػػػػػاف ع
االيمػػػػػػػػػػاف بالخػػػػػػػػػػالق جعػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػنهم أشخاصػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػواكلين ، ال يجهػػػػػػػػػػدوف اذىػػػػػػػػػػانهم 
لوضػػػػػػػع بػػػػػػػػدائل ألحػػػػػػػػوالهم ولػػػػػػػػذا تفتقػػػػػػػػد مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػنهم القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػي التصػػػػػػػػرؼ،  
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كمػػػػػػػا يفتقػػػػػػػدوف القػػػػػػػدرة علػػػػػػػي االبتكػػػػػػػار، مثلمػػػػػػػا حػػػػػػػدثت عنػػػػػػػدما فرضػػػػػػػت الشػػػػػػػرطة 
 عدـ وجود بدائل للعمل . قواعد االنضباط علي الباعة فشكوا ل

واألكثريػػػػػػػػة ال تميػػػػػػػػز بػػػػػػػػين األىػػػػػػػػداؼ ، وتفتقػػػػػػػػد القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػي حسػػػػػػػػاب كيفيػػػػػػػػة 
تحسػػػػػػػػػػػين الكفػػػػػػػػػػػر ، اذ انهػػػػػػػػػػػم يلقػػػػػػػػػػػوف تبعػػػػػػػػػػػة التحسػػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػػي الحكومػػػػػػػػػػػة ، بػػػػػػػػػػػل 
والػػػػػػػبعل مػػػػػػػنهم ال يفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػين األىػػػػػػػداؼ ووسػػػػػػػائل بلوغهػػػػػػػا ، بػػػػػػػل قػػػػػػػد تبػػػػػػػرر الغايػػػػػػػة 

وال قانونيػػػػػػػػػػػا  ووسػػػػػػػػػػػيلة بلوغهػػػػػػػػػػػا ، وقػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػلك الشػػػػػػػػػػػخص سػػػػػػػػػػػلوكا ال أخالقيػػػػػػػػػػػا
للحصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػي المػػػػػػػػاؿ ، مثػػػػػػػػل الرجػػػػػػػػل الػػػػػػػػذي دفػػػػػػػػع زوجتػػػػػػػػو الػػػػػػػػي الهاويػػػػػػػػػة ، أو 
ذلػػػػػػػػػػك الرجػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػذي اعطػػػػػػػػػػي بيانػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػر دقيقػػػػػػػػػػة للحصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػاش 
السػػػػػػػادات ، ولكػػػػػػػن ىػػػػػػػذه الصػػػػػػػورة السػػػػػػػلبية يقابلهػػػػػػػا نمػػػػػػػاذج لجهػػػػػػػود إيجابيػػػػػػػة مػػػػػػػن 
رواد المقهػػػػػػػػػػى ، فهنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػاعد أوالده علػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػاجز الفقػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذي 

فػػػػػػػي الصػػػػػػػغر، وىنػػػػػػػاؾ مػػػػػػػن ثػػػػػػػابر وجاىػػػػػػػد حتػػػػػػػي اصػػػػػػػبا مػػػػػػػن رجػػػػػػػاؿ المػػػػػػػاؿ  طػػػػػػػوقهم
فػػػػػػػي المدينػػػػػػػة ، ولكػػػػػػػن ىػػػػػػػذا كلػػػػػػػو ىػػػػػػػو االسػػػػػػػتثناء ، ويعبػػػػػػػر عػػػػػػػن الجهػػػػػػػود الفرديػػػػػػػة 

 لحل المشكالت االجتماعية التي تؤرقهم .

وبعػػػػػػػػػل رواد المقهػػػػػػػػػى مستسػػػػػػػػػلم للواقػػػػػػػػػع، سػػػػػػػػػلبي إزاء مػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػدث وال يميػػػػػػػػػز 
، بػػػػػػػل يفتقػػػػػػػد القػػػػػػػدرة علػػػػػػػى  بػػػػػػػين اىػػػػػػػداؼ قصػػػػػػػيرة المػػػػػػػدي واىػػػػػػػداؼ بعيػػػػػػػدة المػػػػػػػدي

كيفيػػػػػػػة التحسػػػػػػػين، وىػػػػػػػل التحسػػػػػػػين ىػػػػػػػو الحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى المػػػػػػػاؿ فقػػػػػػػ  مػػػػػػػن اجػػػػػػػل 
شػػػػػػػػػػراء مالبػػػػػػػػػػ  جديػػػػػػػػػػدة أو تنػػػػػػػػػػاوؿ وجبػػػػػػػػػػة لحػػػػػػػػػػم أو تعلػػػػػػػػػػيم األوالد أو الهجػػػػػػػػػػرة، 
وىػػػػػػػػم تواكليػػػػػػػػوف " فػػػػػػػػالرب لػػػػػػػػن ينسػػػػػػػػاىم "، وىػػػػػػػػو الػػػػػػػػرزاؽ، فهػػػػػػػػو الػػػػػػػػذي خلقهػػػػػػػػم 

ثيػػػػػػػرة الػػػػػػػي وىػػػػػػػو الػػػػػػػذي يتكفػػػػػػػل بهػػػػػػػم وترجػػػػػػػع المشػػػػػػػكالت التػػػػػػػي تصػػػػػػػادفهم وىػػػػػػػي ك



حممد سعيد فرح| على رصيف املقهى 
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اميػػػػػػػػػػػتهم وجهلهػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػالقراءة والكتابػػػػػػػػػػػة، أو عػػػػػػػػػػػدـ احتػػػػػػػػػػػراـ النظػػػػػػػػػػػاـ والقػػػػػػػػػػػانوف أو 
الجهػػػػػػػػل بػػػػػػػػو، وال يملكػػػػػػػػوف إال الرثػػػػػػػػاء لحػػػػػػػػالهم وترديػػػػػػػػد أمثػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػبر والشػػػػػػػػكوى 

 من سوء معاملة الجهاز اإلداري والذي يحاوؿ فرض النظاـ.

 وظائف المقهى: 

ة مػػػػػػػن تغيػػػػػػػرات ، وال يوجػػػػػػػد توافػػػػػػػق بػػػػػػػين المقهػػػػػػػى وبػػػػػػػين مػػػػػػػا يحػػػػػػػدث فػػػػػػػي البيلػػػػػػػ
فػػػػػػػػالمقهى مكػػػػػػػػاف للتسػػػػػػػػلية أو التجمػػػػػػػػع بقصػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػي عمػػػػػػػػل ، يتفاعػػػػػػػػل 
رواده مػػػػػػػػػػع البيلػػػػػػػػػػة تفػػػػػػػػػػاعال عشػػػػػػػػػػوائيا ، فهػػػػػػػػػػم مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن األشػػػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػػػذين 
جػػػػػػػػػػذبهم موقػػػػػػػػػػع المقهػػػػػػػػػػى ، ورخػػػػػػػػػػص أسػػػػػػػػػػعاره ، والشػػػػػػػػػػيوخ والكبػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػن 
راضػػػػػػػوف قػػػػػػػػانعوف بػػػػػػػػأحوالهم ال يػػػػػػػأبهوف بمػػػػػػػػا يحػػػػػػػػدث مػػػػػػػن تغيػػػػػػػػرات فػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػر أو 
المدينػػػػػػػػػة ، امػػػػػػػػػا اكثػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػباف فقػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػردوا علػػػػػػػػػي واقعهػػػػػػػػػم ، ورفضػػػػػػػػػوا وراثػػػػػػػػػة 
األوضػػػػػػػػاع االسػػػػػػػػرية وجػػػػػػػػذبتهم االعمػػػػػػػػاؿ الجديػػػػػػػػدة وكػػػػػػػػاف قطػػػػػػػػاع البنػػػػػػػػاء والتشػػػػػػػػييد 
اكثػػػػػػػػر المجػػػػػػػػاالت جػػػػػػػػذبا لهػػػػػػػػم ، كمػػػػػػػػا عمػػػػػػػػل الػػػػػػػػبعل فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػناعة سػػػػػػػػواء فػػػػػػػػي 

 ورش القطاع الخاص أو المصنع الكبير بالكفر .

اف لتجمػػػػػػػػػػع تجػػػػػػػػػػار المخػػػػػػػػػػدرات أو بيػػػػػػػػػػع اشػػػػػػػػػػتهر المقهػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػديما بانػػػػػػػػػػو مكػػػػػػػػػػ
حقػػػػػػػن االفيػػػػػػػوف ولكػػػػػػػن تغيػػػػػػػر الحػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػد وفػػػػػػػاة صػػػػػػػاحبو، فلػػػػػػػم يعػػػػػػػد المقهػػػػػػػى إال 
مكانػػػػػػػػػػػػا لتجمػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػاؿ والشػػػػػػػػػػػػػيوخ المعتػػػػػػػػػػػػزلين للعمػػػػػػػػػػػػل يلعبػػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػدومينو، 
ويػػػػػػػػػػدخنوف " الجػػػػػػػػػػوزة " يعمػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػػتأجر المقهػػػػػػػػػػى وسػػػػػػػػػػيطا بػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػراغبين فػػػػػػػػػػي 

سػػػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػػػاؿ الوسػػػػػػػػػػطاء العمػػػػػػػػػػل ألوؿ مػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػػاع المعمػػػػػػػػػػار والتشػػػػػػػػػػييد ورؤ 
الػػػػػػػذين ال يعرفػػػػػػػوف النػػػػػػػاس باالسػػػػػػػم وىػػػػػػػو ال يتقاضػػػػػػػى فػػػػػػػي سػػػػػػػبيل لػػػػػػػك اجػػػػػػػرا، رغػػػػػػػم 
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انػػػػػػػػػػو ال يهػػػػػػػػػػدؼ إال تحقيػػػػػػػػػػق الكسػػػػػػػػػػب، فهػػػػػػػػػػو ال يغيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػن اثػػػػػػػػػػاث المقهػػػػػػػػػػى أو 
أدوات العمػػػػػػػػػل كمػػػػػػػػػا تخلػػػػػػػػػو المقهػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػذياع والتلفػػػػػػػػػاز الػػػػػػػػػذي وضػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي 

 مقاىي اخري. 

أو يلعبػػػػػػػػػػػػػػوف  يجلػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػاطلوف والشػػػػػػػػػػػػػػيوخ سػػػػػػػػػػػػػػاعات كثيػػػػػػػػػػػػػػرة يتحػػػػػػػػػػػػػػدثوف
الػػػػػػػػدومينو أو يػػػػػػػػدخنوف " الجػػػػػػػػوزة " ينقػػػػػػػػل الحػػػػػػػػديث مػػػػػػػػن موضػػػػػػػػوع لموضػػػػػػػػوع بػػػػػػػػال 
رابػػػػػػػ  أو مقػػػػػػػدمات ، واحيانػػػػػػػا مػػػػػػػا يغتػػػػػػػاب بعضػػػػػػػهم بعضػػػػػػػا ويتقونلػػػػػػػوف علػػػػػػػي غيػػػػػػػرىم 
، النميمػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػمة الشػػػػػػػػػػيوخ والكسػػػػػػػػػػالى مػػػػػػػػػػنهم ، ويسػػػػػػػػػػتهجن الشػػػػػػػػػػباب النميمػػػػػػػػػػػة 
ة ، فهػػػػػػػم يكرىػػػػػػػػوف اغتيػػػػػػػػاب النػػػػػػػػاس مثلمػػػػػػػػا يخشػػػػػػػػوف ويرتػػػػػػػػابوف فػػػػػػػػي رجػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػلط

وقػػػػػػػػػد يجامػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػرواد بعضػػػػػػػػػهم بعضػػػػػػػػػا ، وال تتعػػػػػػػػػدي ىػػػػػػػػػذه المجاملػػػػػػػػػة الكلمػػػػػػػػػات 
فػػػػػػػي المواقػػػػػػػف المواجهػػػػػػػة المباشػػػػػػػرة ، وىػػػػػػػم يحػػػػػػػاولوف الغػػػػػػػ  فػػػػػػػي العػػػػػػػابهم وقلمػػػػػػػا 
يلعبػػػػػػػوف بقصػػػػػػػد التسػػػػػػػلية ، فالغالػػػػػػػب علػػػػػػػي اللعػػػػػػػب انػػػػػػػو مقػػػػػػػامرة علػػػػػػػي المشػػػػػػػروبات 
، وىػػػػػػػػػػذه الجلسػػػػػػػػػػات وقتيػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد يمتػػػػػػػػػػد فيهػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػديث الػػػػػػػػػػي توضػػػػػػػػػػيا كيفيػػػػػػػػػػة 

راج أوراؽ رسػػػػػػػػمية أو التقػػػػػػػػاط عمػػػػػػػػل، كمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػرواد اثنػػػػػػػػاء الجلػػػػػػػػوس اسػػػػػػػػتخ
بػػػػػػػالمقهى مػػػػػػػا يحػػػػػػػدث مػػػػػػػن تغيػػػػػػػرات حػػػػػػػولهم، ومػػػػػػػا يصػػػػػػػدر مػػػػػػػن قػػػػػػػوانين أو قػػػػػػػرارات 

 تؤثر عليهم. 

والحػػػػػػػػػػػػػذر يشػػػػػػػػػػػػػوب العالقػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػع الغربػػػػػػػػػػػػػاء، وىػػػػػػػػػػػػػم يخػػػػػػػػػػػػػافوف الغريػػػػػػػػػػػػػب 
ويخشػػػػػػػػونو ويهػػػػػػػػاب اكثػػػػػػػػرىم التعليػػػػػػػػػق علػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػمعونو مػػػػػػػػن انبػػػػػػػػاء السياسػػػػػػػػػة، 

ة السياسػػػػػػػػة ال يتوقفػػػػػػػػوف عػػػػػػػػن التعليػػػػػػػػق رغػػػػػػػػم غمػػػػػػػػزات االخػػػػػػػػرين لهػػػػػػػػم. ولكػػػػػػػػن ىػػػػػػػػوا
وىػػػػػػػم انفعػػػػػػػاليوف يرتفػػػػػػػع صػػػػػػػوتهم دائمػػػػػػػا اثنػػػػػػػاء اللعػػػػػػػب أو النقػػػػػػػاش، وقػػػػػػػد يختلفػػػػػػػوف 
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علػػػػػػػػػي قواعػػػػػػػػػد اللعػػػػػػػػػب ومبػػػػػػػػػػادئ الحسػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػن جمػػػػػػػػػػع وطػػػػػػػػػرح اثنػػػػػػػػػاء لعػػػػػػػػػػب " 
الػػػػػػػػػػػػدومينو " وقػػػػػػػػػػػػد يتشػػػػػػػػػػػػاجروف سػػػػػػػػػػػػويا، أو يتماسػػػػػػػػػػػػكوف باأليػػػػػػػػػػػػدي فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػبيل 

سػػػػػػػػرعاف مػػػػػػػػا يهػػػػػػػػدأوف، وقػػػػػػػػد يهػػػػػػػػب الػػػػػػػػبعل مػػػػػػػػن الحصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػي مقعػػػػػػػػد، ولكػػػػػػػػن 
مقعػػػػػػػػػده ويتشػػػػػػػػػابك باأليػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػع المتسػػػػػػػػػكعين مػػػػػػػػػن الغربػػػػػػػػػاء أو الػػػػػػػػػذين يعتػػػػػػػػػدوف 
علػػػػػػػػػي جيػػػػػػػػػرانهم ومعػػػػػػػػػارفهم ، واحيانػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا يتبػػػػػػػػػادلوف الشػػػػػػػػػتائم والسػػػػػػػػػباب ، ولػػػػػػػػػم 
يعػػػػػػػػد الػػػػػػػػتلف  باأللفػػػػػػػػاظ الجنسػػػػػػػػية أو اف يلعػػػػػػػػن الرجػػػػػػػػل أبػػػػػػػػا االخػػػػػػػػر وامػػػػػػػػو عػػػػػػػػورة ، 

بػػػػػػػػػاء واالمهػػػػػػػػػات تصػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػادي ، كمػػػػػػػػػا اف أو كبيػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػن الكبػػػػػػػػػائر ، فسػػػػػػػػػب اإل
الشػػػػػػػكوى مػػػػػػػن الشػػػػػػػػجار مػػػػػػػع األبنػػػػػػػػاء وضػػػػػػػرب بعػػػػػػػل األبنػػػػػػػػاء ألمهػػػػػػػاتهم  وابػػػػػػػػائهم 

 ، أو طرد األبناء من البيت أمر عادي مألوؼ. 

أمػػػػػػػػا عالقػػػػػػػػتهم بالسػػػػػػػػلطة فمشػػػػػػػػوبة بالريبػػػػػػػػة والحػػػػػػػػذر والخػػػػػػػػوؼ، الشػػػػػػػػرطة تريػػػػػػػػد 
رطة، فػػػػػػػػػرض النظػػػػػػػػػاـ واحتػػػػػػػػػراـ القػػػػػػػػػانوف، الػػػػػػػػػبعل يرضػػػػػػػػػخ لػػػػػػػػػذلك أو يهػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػ

والػػػػػػػػػبعل ال يسػػػػػػػػػتطيع أف يتقبػػػػػػػػػل المقصػػػػػػػػػود بالنظػػػػػػػػػاـ، ولػػػػػػػػػذا ينفػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن التعامػػػػػػػػػل 
معهػػػػػػػم، والػػػػػػػبعل يفتقػػػػػػػد الثقػػػػػػػة فػػػػػػػي السػػػػػػػلطة وال يقبػػػػػػػل التعامػػػػػػػل معهػػػػػػػا فػػػػػػػي جميػػػػػػػع 
اشػػػػػػػػكالها ولػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف التعامػػػػػػػػل مػػػػػػػػع ىيلػػػػػػػػة التأمينػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة، اذ اف السػػػػػػػػلطة 

 ال تتعالي عليهم. 

أيػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػذىب؟، وكيػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػاف رواد المقهػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػن الباعػػػػػػػػػػػػة يتسػػػػػػػػػػػػاءلوف " 
، ىػػػػػػػذا العمػػػػػػػل موجػػػػػػػو ضػػػػػػػد الغلبػػػػػػػاف، اننػػػػػػػا مطػػػػػػػاردوف، وىػػػػػػػذه التعليقػػػػػػػات ”نعػػػػػػػي ؟

تعكػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػدـ فهػػػػػػػػػػم وظيفػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػرطة والمقصػػػػػػػػػػود باالنضػػػػػػػػػػباط، وذلػػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػػدما 
 فرضت قواعد االنضباط. 
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 فر: ك  مالما التغير في ال  

التغيػػػػػػػر فػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة واضػػػػػػػا وملمػػػػػػػوس، التغيػػػػػػػر المػػػػػػػادي ظػػػػػػػاىر وسػػػػػػػريع كمػػػػػػػا 
د الصػػػػػػػػػػغار فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػدارس، ويتكػػػػػػػػػػاثر عػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػراغبين فػػػػػػػػػػي دفػػػػػػػػػػع يتزايػػػػػػػػػد اعػػػػػػػػػػدا

أقسػػػػػػػػػػػػاط التأمينػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػة، امػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػانوف كأسػػػػػػػػػػػػلوب فعنػػػػػػػػػػػػاؿ للضػػػػػػػػػػػػب  
االجتمػػػػػػػػػاعي فػػػػػػػػػال يحقػػػػػػػػػق وظيفتػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػػو االكمػػػػػػػػػل، ىنػػػػػػػػػاؾ مظػػػػػػػػػاىر كثيػػػػػػػػػرة 
لالعتػػػػػػػػداء علػػػػػػػػى القػػػػػػػػانوف، ابتػػػػػػػػداء مػػػػػػػػن ارتكػػػػػػػػاب الباعػػػػػػػػة مخلفػػػػػػػػات البيػػػػػػػػع بػػػػػػػػأكثر 

اب جػػػػػػػػػنا االعتػػػػػػػػػداء بالضػػػػػػػػػرب والمشػػػػػػػػػاجرة، وىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػن التسػػػػػػػػػعير مػػػػػػػػػرورا بارتكػػػػػػػػػ
قضػػػػػػػػايا يشػػػػػػػػترؾ فيهػػػػػػػػا الرجػػػػػػػػاؿ والنسػػػػػػػػاء معػػػػػػػػا، أو االشػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي تهريػػػػػػػػب السػػػػػػػػلع 
مقابػػػػػػػػػل أجػػػػػػػػػر أو البيػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػاكن يحػػػػػػػػػـر فيهػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػع، وىػػػػػػػػػم يرتكبػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػذه 
المخالفػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػدا ولكػػػػػػػػػػػنهم يخشػػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػػػبل علػػػػػػػػػػػيهم، وإذا كػػػػػػػػػػػانوا يعتػػػػػػػػػػػدوف 

وسػػػػػػػػوء تصػػػػػػػػرفاتهم مثػػػػػػػػل سماسػػػػػػػػرة علػػػػػػػػى القػػػػػػػػانوف، فهنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػن يسػػػػػػػػتغل جهلهػػػػػػػػم 
العمػػػػػػػػػل أو " شػػػػػػػػػيخ الحػػػػػػػػػارة " أو الموظػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذي يتقاضػػػػػػػػػى مبلغػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػاؿ 

 الستخراج أوراؽ رسمية لهم. 

وىػػػػػػػػػػػم يشػػػػػػػػػػػكوف نقػػػػػػػػػػػص المرافػػػػػػػػػػػق والخػػػػػػػػػػػدمات، ويتنػػػػػػػػػػػدروف علػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػادتهم 
الػػػػػػػػػػذين انعزلػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػنهم االنتخابػػػػػػػػػػات" وكػػػػػػػػػػأنهم يعملػػػػػػػػػػوف لحسػػػػػػػػػػابهم " ويشػػػػػػػػػػكوف 

سػػػػػػػػػػػتهالكية رغػػػػػػػػػػػم توافرىػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػاطق مػػػػػػػػػػػن نقػػػػػػػػػػػص الجمعيػػػػػػػػػػػات التعاونيػػػػػػػػػػػة اال
اخػػػػػػػػػػري، وىػػػػػػػػػػػم يتزاحمػػػػػػػػػػػوف امػػػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػػػواب ىػػػػػػػػػػػذه الجمعيػػػػػػػػػػػات إذا تػػػػػػػػػػػوافرت بهػػػػػػػػػػػا 

 السلع، ىربا من استغالؿ التجار لهم. 
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وكػػػػػػػػػػػػػاف االقبػػػػػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػػػػػي االشػػػػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػورة 
للتغيػػػػػػػػػػرات االجتماعيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػػر، كمػػػػػػػػػػا اقبػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػاجزوف والمسػػػػػػػػػػنوف علػػػػػػػػػػي 

ش " السػػػػػػػػػػادات " بيػػػػػػػػػػد اف الػػػػػػػػػػبعل لحاجتػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػعي الػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػي معػػػػػػػػاش السػػػػػػػػادات ليسػػػػػػػػنده علػػػػػػػػي مواجهػػػػػػػػة تكػػػػػػػػاليف 
الحيػػػػػػػاة مسػػػػػػػتخدما فػػػػػػػي ذلػػػػػػػك أسػػػػػػػاليب تقػػػػػػػع تحػػػػػػػت طائلػػػػػػػة القػػػػػػػانوف ، والحرفيػػػػػػػوف 
والػػػػػػػػذين يعملػػػػػػػػوف لحسػػػػػػػػابهم يسػػػػػػػػعوف الػػػػػػػػي االشػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة 

االشػػػػػػػػػتراؾ الشػػػػػػػػػهري للتأمينػػػػػػػػػات ليحصػػػػػػػػػل ، بيػػػػػػػػػد اف الػػػػػػػػػبعل يعجػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػن دفػػػػػػػػػع 
علػػػػػػػػي المعػػػػػػػػاش بعػػػػػػػػد السػػػػػػػػتين ، ويرجػػػػػػػػع ىػػػػػػػػذا العجػػػػػػػػز الػػػػػػػػي عػػػػػػػػدـ القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػي 
تػػػػػػػػػػدبير قسػػػػػػػػػػ  التأمينػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػة والوفػػػػػػػػػػاء بااللتزامػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػرية واشػػػػػػػػػػباع 

 الملذات.

ويحػػػػػػػػاوؿ اتبػػػػػػػػاء أف يسػػػػػػػػايروا مػػػػػػػػا يحػػػػػػػػدث مػػػػػػػػن تغيػػػػػػػػر اجتمػػػػػػػػاعي فػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػة 
بػػػػػػػل يقتطػػػػػػػع بعػػػػػػػل اإلبػػػػػػػاء مػػػػػػػن دخػػػػػػػل االسػػػػػػػر  ، وصػػػػػػػاروا يتطلعػػػػػػػوف الػػػػػػػي أوالدىػػػػػػػم ،

ليػػػػػػػػػػػػدفعوا أجػػػػػػػػػػػػور دروس تقويػػػػػػػػػػػػة ألوالدىػػػػػػػػػػػػم ، اذ اف اغلػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػدارس بػػػػػػػػػػػػالكفر 
تفتقػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػدرس الكػػػػػػػػػػػفء الخبيػػػػػػػػػػػر ، والف المسػػػػػػػػػػػلولين يضػػػػػػػػػػػعوف فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػدارس 
الكفػػػػػػػػػػر االحػػػػػػػػػػدث تخرجػػػػػػػػػػا أو األقػػػػػػػػػػل تجربػػػػػػػػػػة أو االقػػػػػػػػػػل كفػػػػػػػػػػاءة ، ولػػػػػػػػػػذا يشػػػػػػػػػػكو 

ومثػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػدرس قليػػػػػػػػػل  اإلبػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػػتفادة أوالدىػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػن المدرسػػػػػػػػػة ،
الخبػػػػػػػػرة ، الطبيػػػػػػػػب قليػػػػػػػػل الخبػػػػػػػػرة الػػػػػػػػذي يخػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػالكفر، وكمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػكوف نقػػػػػػػػص  
كفػػػػػػػػػػػاءة المػػػػػػػػػػػدرس والطبيػػػػػػػػػػػب يشػػػػػػػػػػػكوف غطرسػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػػوظفين وتعطػػػػػػػػػػػيلهم 
لمطػػػػػػػػػػالبهم ، وىػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػكواىم مػػػػػػػػػػن اإلدارة البيروقراطيػػػػػػػػػػة ال يعػػػػػػػػػػدموف رؤيػػػػػػػػػػة 

نونػػػػػػػو مػػػػػػػن أسػػػػػػػبابها وىػػػػػػػي " افتقػػػػػػػاد النظػػػػػػػاـ " ، فغيػػػػػػػاب النظػػػػػػػاـ سػػػػػػػبب كػػػػػػػل مػػػػػػػا يعا
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متاعػػػػػػػب ، وىػػػػػػػم يعػػػػػػػوف بقػػػػػػػوة السػػػػػػػلطة البيروقراطيػػػػػػػة وانػػػػػػػو ال فائػػػػػػػدة مػػػػػػػن الشػػػػػػػكوى 
 منها . 

وقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػدمت الحكومػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدعم لكثيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػلع لتيسػػػػػػػػػػػير حصػػػػػػػػػػػوؿ 
المحتػػػػػػػػػاج وأصػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػدخوؿ البسػػػػػػػػػيطة لهػػػػػػػػػا، بيػػػػػػػػػد اف ىػػػػػػػػػؤالء الفقػػػػػػػػػراء االميػػػػػػػػػين 
م يعػػػػػػػػػوف انهػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػتغلوف واف الػػػػػػػػػدعم ال يصػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػيهم، فالحكومػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػدفع الػػػػػػػػػدع

 اونطة " بمعني انو يذىب الي غيرىم. 

وقػػػػػػػػػػػػػػػػد دفػػػػػػػػػػػػػػػػػع انتشػػػػػػػػػػػػػػػػار جهػػػػػػػػػػػػػػػػػاز التلفػػػػػػػػػػػػػػػػاز و الت الكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػيت أو األدوات 
الكهربائيػػػػػػػة، بػػػػػػػين بعػػػػػػػل االسػػػػػػػر التػػػػػػػي عمػػػػػػػل أوالدىػػػػػػػا بالخػػػػػػػارج، اسػػػػػػػرا اخػػػػػػػري الػػػػػػػي 
شػػػػػػراء ىػػػػػػذه األجهػػػػػػزة باألجػػػػػػل، ممػػػػػػا سػػػػػػاعد علػػػػػػى انصػػػػػػراؼ الػػػػػػبعل الػػػػػػي بيتػػػػػػو فػػػػػػي 

سػػػػػػػػػنيمائي أو برنػػػػػػػػػامج دينػػػػػػػػػي، وىػػػػػػػػػم المسػػػػػػػػػاء لمشػػػػػػػػػاىدة تمثيليػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػة أو فػػػػػػػػػيلم 
يػػػػػػػػػػػرددوف مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاىدوه علػػػػػػػػػػػى الشاشػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػغيرة أو سػػػػػػػػػػػمعوه مػػػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػػػذياع، 
ويعلقػػػػػػوف عليػػػػػػػو بيػػػػػػد اف تقبػػػػػػػل األجهػػػػػػػزة الجديػػػػػػدة كػػػػػػػاف أسػػػػػػػرع مػػػػػػن تقبػػػػػػػل األفكػػػػػػػار 

 الجديدة وخاصة بين الشيوخ.

وإذا مػػػػػػػػػا تقضػػػػػػػػػينا طبيعػػػػػػػػػة االتصػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػين المقهػػػػػػػػػى والبيلػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي حولػػػػػػػػػو، وإذا 
ؿ بانػػػػػػػػو نقػػػػػػػػل األفكػػػػػػػػار والمعلومػػػػػػػػات واالتجاىػػػػػػػػات والعواطػػػػػػػػف مػػػػػػػػا فهمنػػػػػػػػا االتصػػػػػػػػا

 من شخص أو جماعة تخر من خالؿ الرمز.

فػػػػػػػػػاف االتصػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػين رواد المقهػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػببا فػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػرفتهم بمػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػولهم 
ومعرفػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدور فػػػػػػػػػي البيلػػػػػػػػػة، فباالتصػػػػػػػػػاؿ الشخصػػػػػػػػػي يحصػػػػػػػػػلوف علػػػػػػػػػى 

دىا، العمػػػػػػػػػػػل، وباالتصػػػػػػػػػػػاؿ الشخصػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػمعوا عػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػوانين التأمينػػػػػػػػػػػات وفوائػػػػػػػػػػػ



حممد سعيد فرح| على رصيف املقهى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ89ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعػػػػػػػػاش السػػػػػػػػادات، ومػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػوار عرفػػػػػػػػوا فكػػػػػػػػرة تنظػػػػػػػػيم االسػػػػػػػػرة، ونقلػػػػػػػػوا 
 انباء االنضباط.

وتعػػػػػػػػػد االشػػػػػػػػػاعات وسػػػػػػػػػيلة ىامػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن وسػػػػػػػػػائل االتصػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػالمقهى، إذا مػػػػػػػػػا  
فهمنػػػػػػػػا االشػػػػػػػػاعة بانهػػػػػػػػا خبػػػػػػػػر وحكايػػػػػػػػة مشوشػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػر حقيقيػػػػػػػػة وغامضػػػػػػػػة، فهػػػػػػػػم 

ة وعمػػػػػػػػا يحكػػػػػػػػوف اشػػػػػػػػاعات عػػػػػػػػن االنضػػػػػػػػباط واشػػػػػػػػاعات أكثػػػػػػػػر عػػػػػػػػن تنظػػػػػػػػيم االسػػػػػػػػر 
يحػػػػػػػدث فػػػػػػػي السػػػػػػػوؽ، وقػػػػػػػد تكػػػػػػػوف ىػػػػػػػذه االشػػػػػػػاعات مختلفػػػػػػػة مػػػػػػػن أساسػػػػػػػها، كمػػػػػػػا 
يحكػػػػػػػػػوف اخبػػػػػػػػػارا عػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػروات بعضػػػػػػػػػهم وعالقػػػػػػػػػاتهم بزوجػػػػػػػػػاتهم واوالدىػػػػػػػػػم، فػػػػػػػػػال 

 اسرار اطالقا على المائدة. 

واالتصػػػػػػػػػاؿ الشخصػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػي  وسػػػػػػػػػيلة االتصػػػػػػػػػاؿ الوحيػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػين رواد المقهػػػػػػػػػى 
يشػػػػػػػػػػػػاىد الشاشػػػػػػػػػػػػػة اذ يسػػػػػػػػػػػػمع الػػػػػػػػػػػػبعل المػػػػػػػػػػػػػذياع، ويسػػػػػػػػػػػػهر بجػػػػػػػػػػػػواره لػػػػػػػػػػػػػيال أو 

الصػػػػػػػغيرة، أو يقػػػػػػػرا الجريػػػػػػػدة، وأحيانػػػػػػػا مػػػػػػػا تقػػػػػػػرا الجريػػػػػػػدة بصػػػػػػػوت مرتفػػػػػػػع، ويعلػػػػػػػق 
الجالسػػػػػػػوف علػػػػػػػى مػػػػػػػا يسػػػػػػػمعوف سػػػػػػػواء عػػػػػػػن اخبػػػػػػػار الجػػػػػػػرائم أو احػػػػػػػداث إيػػػػػػػراف أو 

 بولندا واخبار المستوطنات.

وأحيانػػػػػػػػا مػػػػػػػػا يصػػػػػػػػل الحػػػػػػػػديث الػػػػػػػػي نقػػػػػػػػد مػػػػػػػػا يػػػػػػػػدور بالمدرسػػػػػػػػة أو المستشػػػػػػػػفى 
كية أو ازمػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػكاف، أو افتقػػػػػػػػػاد النظػػػػػػػػػاـ أو أو سػػػػػػػػػوء توزيػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػواد االسػػػػػػػػػتهال 

المقارنػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػين الماضػػػػػػػػػي والحاضػػػػػػػػػػر، أو انتقػػػػػػػػػاد تصػػػػػػػػػػرفات بعضػػػػػػػػػهم، وال يتعػػػػػػػػػػدى 
الحػػػػػػػديث عػػػػػػػن وصػػػػػػػف احػػػػػػػوالهم دوف تفكيػػػػػػػر فػػػػػػػي تقػػػػػػػديم حلػػػػػػػوؿ بديلػػػػػػػة، واالميػػػػػػػة 
وعػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػوعي ىمػػػػػػػػا سػػػػػػػػببا قصػػػػػػػػور ىػػػػػػػػؤالء عػػػػػػػػن تفسػػػػػػػػير مػػػػػػػػا يحػػػػػػػػدث لهػػػػػػػػم ومػػػػػػػػا 

 يحدث حولهم. 
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ولهم، بسػػػػػػػػبب العجػػػػػػػػز المػػػػػػػػادي، وقلمػػػػػػػػا يتخطػػػػػػػػوف والكبػػػػػػػػار منعزلػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػا حػػػػػػػػ
حػػػػػػػػدود الكفػػػػػػػػر، ولكػػػػػػػػن الشػػػػػػػػباب ال تسػػػػػػػػتطيع اف تميػػػػػػػػزىم عػػػػػػػػن غيػػػػػػػػرىم فػػػػػػػػي غيػػػػػػػػر 
سػػػػػػػػػاعات العمػػػػػػػػػل، دائمػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػارج الكفػػػػػػػػػر يعملػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػييد المبػػػػػػػػػاني 
الجديػػػػػػػػػػدة أو الػػػػػػػػػػورش والمصػػػػػػػػػػالا الموجػػػػػػػػػػودة خػػػػػػػػػػارج الكفػػػػػػػػػػر، يجمعػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػاؿ 

 ت التجارية.وينفقوف اكثره ىناؾ في المقاىي أو المحال

وافػػػػػػػػراد المقػػػػػػػػاىي مػػػػػػػػن الكبػػػػػػػػار اقػػػػػػػػل وعيػػػػػػػػا لمػػػػػػػػا يحػػػػػػػػدث فػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػة مػػػػػػػػن 
تغيػػػػػػػرات، امػػػػػػػا الشػػػػػػػباب فقػػػػػػػد سػػػػػػػايروا اتجاىػػػػػػػات التطػػػػػػػور، بيػػػػػػػد اف التغيػػػػػػػر المػػػػػػػادي 
أسػػػػػػػرع، امػػػػػػػا التغيػػػػػػػر فػػػػػػػي أنمػػػػػػػاط السػػػػػػػلوؾ وانمػػػػػػػاط التفكيػػػػػػػر فأبطػػػػػػػأ، وقػػػػػػػد يكػػػػػػػوف 
 السػػػػػػػػػعي وراء المػػػػػػػػػاؿ وامتصػػػػػػػػػاص العمػػػػػػػػػل لهػػػػػػػػػم ومػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػتلـز ذلػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػد

 وطاقة سببا لتوقف عن التفكير في حاالتهم.

تبػػػػػػػػػػدو مظػػػػػػػػػػاىر التحسػػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػردد علػػػػػػػػػػى األطبػػػػػػػػػػاء، وااليمػػػػػػػػػػاف بالطػػػػػػػػػػب  
كوسػػػػػػػػيلة للشػػػػػػػػفاء، رغػػػػػػػػم مجػػػػػػػػاورتهم لمقػػػػػػػػاـ صػػػػػػػػاحب الضػػػػػػػػريا الكبيػػػػػػػػر، والتطلػػػػػػػػع 
الػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػاليم األبنػػػػػػػػػػاء والحػػػػػػػػػػرص علػػػػػػػػػػى االشػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػة 

راؾ فػػػػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػػػػات، ولكػػػػػػػػػػػن والنػػػػػػػػػػػدـ علػػػػػػػػػػػى الوقػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػذي فػػػػػػػػػػػات دوف اشػػػػػػػػػػػت
المسػػػػػػػػػتفيدين مػػػػػػػػػن التحسػػػػػػػػػين ىمػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػباف والصػػػػػػػػػغار، بيػػػػػػػػػد اف اسػػػػػػػػػتفادة ىػػػػػػػػػؤالء 
مػػػػػػػػن التحسػػػػػػػػين ليسػػػػػػػػت كاملػػػػػػػػة اذ قػػػػػػػػد يشػػػػػػػػوه بعػػػػػػػػل القػػػػػػػػائمين علػػػػػػػػي التحسػػػػػػػػين 
الصػػػػػػػػػػػػورة، ويعوقػػػػػػػػػػػػوف خطػػػػػػػػػػػػوات التحسػػػػػػػػػػػػين، ويػػػػػػػػػػػػدفعوف النػػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػػي اإلحبػػػػػػػػػػػػاط 

 والشعور بانهم دوف غيرىم استفادة من أساليب التحسين. 



حممد سعيد فرح| على رصيف املقهى 
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تصػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػل رواد المقهػػػػػػػػػػى مظػػػػػػػػػػاىر السػػػػػػػػػػلوؾ السػػػػػػػػػػلبي، ومػػػػػػػػػػن  وقػػػػػػػػػػد
اىػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػذه المظػػػػػػػػػػاىر تعػػػػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػػػدرات والمكيفػػػػػػػػػػػات، والتواكليػػػػػػػػػػة المطلقػػػػػػػػػػػة 
وتمنػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػرض التغييػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػيهم، مػػػػػػػػػػن اعلػػػػػػػػػػي والعالقػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػرية المفككػػػػػػػػػػة، 
واالميػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػدفع الػػػػػػػبعل الػػػػػػػي الوقػػػػػػػوع فػػػػػػػي شػػػػػػػباؾ المسػػػػػػػتغلين، واللجػػػػػػػوء الػػػػػػػي 

الهػػػػػػػػػػدؼ، ورغػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػذه المظػػػػػػػػػػاىر السػػػػػػػػػػلبية، فهنػػػػػػػػػػاؾ الغػػػػػػػػػػ  كأسػػػػػػػػػػلوب لتحقيػػػػػػػػػػق 
مظػػػػػػػػػاىر عديػػػػػػػػػد للسػػػػػػػػػلوؾ اإليجػػػػػػػػػابي، مثػػػػػػػػػل انػػػػػػػػػدفاع الشػػػػػػػػػباف الػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػػل 
الجديػػػػػػػػػػػػػػػد، وااليمػػػػػػػػػػػػػػػاف بأىميػػػػػػػػػػػػػػػة االشػػػػػػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي التأمينػػػػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
والمشػػػػػػػػػاركة الوجدانيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػل المواقػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػي ال تتطلػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػاال، وباعتبػػػػػػػػػار 

ونػػػػػػػػزوؿ المػػػػػػػػرأة المعيلػػػػػػػػة الػػػػػػػػي العمػػػػػػػػل ىػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػاركة واجبػػػػػػػػا ينبغػػػػػػػػي اف يػػػػػػػػؤدي، 
بعػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػزوج أو تكاسػػػػػػػػػػلو، والحػػػػػػػػػػرص علػػػػػػػػػػى تعلػػػػػػػػػػيم  لمسػػػػػػػػػػؤولياتهاتحمػػػػػػػػػػال 

االبنػػػػػػػػػاء، ووعػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػبعل باألحػػػػػػػػػػداث السياسػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػدث علػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػاحة 
 المحلية أو العالمية. 

 


